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Ten geleide

Samenbinden, vertegenwoordigen en aanmoedigen. Het zijn begrippen die wezenlijk zijn 
voor de rol die ons Staatshoofd in en voor Nederland vervult. Hare Majesteit de Koningin 
geeft, samen met de leden van het Koninklijk Huis, inhoud aan die rol tijdens honderden 
bezoeken en ontvangsten. Altijd staan daarin de mens en de inhoud centraal. Het is goed 
om die activiteiten voor het voetlicht te brengen. Het beantwoordt ook aan een stijgende 
vraag naar informatie vanuit de maatschappij. 

Aan die vraag kan niet alleen voldaan worden met traditionele middelen, zoals 
persberichten en het uitnodigen en faciliteren van media bij diverse publieke optredens 
en werkbezoeken. Ook met eigentijdse middelen, zoals de website over het Koninklijk Huis, 
YouTube en Twitter, wordt geprobeerd hieraan tegemoet te komen.

Het eerste Jaaroverzicht Koninklijk Huis dat nu voor u ligt, is gericht op een breed 
publiek. De verantwoording over de uitgaven van het Koninklijk Huis vindt plaats via 
het Jaarverslag van de Koning (Begroting I). In dit overzicht komen aan bod de publieke 
optredens en werkbezoeken in binnen- en buitenland van Hare Majesteit de Koningin,  
Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins van Oranje en Hare Koninklijke Hoogheid Prinses 
Máxima der Nederlanden. Zij zijn immers het meest direct en dagelijks bij de Koninklijke 
functie betrokken en ontvangen een grondwettelijke uitkering van het Rijk. Dat in 
dit overzicht voornamelijk de activiteiten van deze drie leden van het Koninklijk Huis 
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centraal staan, doet niets af aan het belang van de activiteiten van de overige leden 
die zij ten dienste van het Koningschap verrichtten, meestal naast hun eigen werk of 
maatschappelijke bezigheden.

Naast de openbare activiteiten besteedt deze publicatie ook aandacht aan de 
werkzaamheden die wat meer achter de schermen plaatsvinden, zoals het voeren van 
gesprekken met bewindspersonen, ambassadeurs en staatsraden, het bijwonen van 
vergaderingen onder andere in het kader van bestuursfuncties, en het tekenen van wetten 
en Koninklijke Besluiten door de Koningin. Het Jaaroverzicht bevat een selectie: er is voor 
gekozen ruim honderd activiteiten uit te lichten die samen een evenwichtig beeld schetsen. 
De onderwerpen die in dit Jaaroverzicht 2010 de revue passeren weerspiegelen ook de 
nationale en internationale agenda, zoals maatschappelijke ontwikkeling en samenhang, 
economie en duurzaamheid of de positie van Nederland in het buitenland.

Degenen die niet kunnen wachten tot het volgende Jaaroverzicht verschijnt, kunnen  
iedere dag terecht op www.koninklijkhuis.nl, www.youtube.com/koninklijkhuis en  
www.twitter.com/khtweets. Op de website zijn ook de nieuwsberichten en de toespraken  
te vinden.

Marco Hennis
Grootmeester van het Huis van Hare Majesteit de Koningin
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5 en 6 januari

nieuwjaarsonTvangsTen koningin

Hare Majesteit de Koningin hield op 5 en 6 januari nieuwjaarsontvangsten op het 
Koninklijk Paleis in Amsterdam. Ook aanwezig waren de Prins van Oranje, Prinses 
Máxima, Prinses Margriet en professor mr. Pieter van Vollenhoven. Op 5 januari 
werden ongeveer 400 Nederlandse genodigden ontvangen. Naast Nederlandse 
autoriteiten en vertegenwoordigers van overheid en maatschappelijke instellingen 
waren vertegenwoordigers uitgenodigd van hulpverleningsteams die waren ingezet 
tijdens de rellen in Hoek van Holland, de duinbranden bij Bergen en Schoorl en het 
neergestorte vliegtuig van Turkish Airlines bij Schiphol. Ook hulpverleners die betrokken 
waren bij het drama in Apeldoorn op Koninginnedag 2009 waren uitgenodigd voor de 
nieuwjaarsontvangst.

6 januari was het de beurt aan het Corps Diplomatique (ambassadeurs en tijdelijk 
zaakgelastigden van andere landen), presidenten en rechters van internationale 
gerechtshoven en hoofden van internationale organisaties die in Nederland gevestigd zijn. 
Er kwamen ongeveer 350 gasten langs op het Paleis. 
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woord & wapen

De Prins van Oranje opende op 14 januari de tentoonstelling ‘Woord & Wapen, in dienst 
van de Nassaus’ in de Grote of Onze Lieve Vrouwekerk in Breda. De tentoonstelling, 
georganiseerd ter ere van het 600-jarig bestaan van de kerk, liet zien hoe kerkinterieurs 
eruit zagen tussen 1637 en 1813. Blikvanger van de tentoonstelling waren de 227 
gereconstrueerde wapenborden met wapens van adellijke families. De originele 
wapenborden zijn niet bewaard gebleven. In opdracht van Napoleon werden in 1798 alle 
adellijke symbolen uit de kerken verwijderd. De meeste wapenborden belandden toen op 
de brandstapel. Gelukkig had baron Yvoi daarvoor een rondreis gemaakt langs de diverse 
kerken en minutieus de wapenborden beschreven en in kaart gebracht. Zijn aantekeningen 
vormden de basis voor de reconstructie. 

14 januari
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lunch meT uiTblinkers

Op 19 januari lunchten de Prins van Oranje en Prinses Máxima met 28 Nederlanders op 
Paleis Noordeinde. Sinds eind 2006 nodigen de Prins en de Prinses regelmatig mensen 
uit die op de een of andere manier uitblinken. Alle gasten hebben recent een prijs of 
onderscheiding gekregen voor hun prestatie. Aan tafel zit altijd een gemêleerd gezelschap 
van mensen uit onder meer de sport, de kunst- en cultuursector, de journalistiek, 
de wetenschap, het onderwijs en het bedrijfsleven. De Prins en Prinses vinden deze 
ontmoetingen zeer inspirerend omdat ze mensen treffen die niet alleen excelleren, maar 
ook bijzonder gepassioneerd zijn over wat ze doen. Het paar organiseerde in 2010 drie 
uitblinkerlunches. In januari spraken ze onder andere met de winnaars van de International 
Games Award en die van de Louis en Theo d’Or, de eigenaren van de beste Bed & Breakfast 
in Nederland, de winnaar van de Stripschapprijs en een wereldkampioen judo.

19 januari

jaaroverzichT koninklijk huis 2010
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Informele diners

Naast lunches met uitblinkers, organiseren de Prins van Oranje en Prinses Máxima sinds 
2004 informele diners bij hen thuis op de Eikenhorst. Gemiddeld vijf tot zeven gasten 
spreken in een ontspannen sfeer met het paar over een bepaald thema. In 2010 zijn zeven 
diners gehouden over de toekomst van Nederland. Thema’s die aan de orde kwamen waren: 
toekomst van de verzorgingsstaat, economische ontwikkelingen, Europa, ontwikkelingen in 
media en ict, immigratie en integratie, vrijwilligerswerk en verenigingsleven en veiligheid 
en criminaliteit. Deze diners zijn bedoeld als verdieping en verbreding van de kennis van 
het paar. Daarnaast biedt het hun de mogelijkheid generatiegenoten uit verschillende 
maatschappelijke sectoren te leren kennen.

15
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in vrijheid verbonden

In Utrecht woonde de Koningin op 25 januari de bijeenkomst ‘In vrijheid verbonden’ 
bij. Boeddhisten, christenen, hindoes, humanisten, joden en moslims spraken daar aan 
de hand van het thema ‘Wat verbindt ons en waar moet het heen?’ over samen leven 
in wederzijds respect. Doel van de bijeenkomst – die dit jaar voor de vijfde keer werd 
gehouden – is het benadrukken van de waarde en de rijkdom van de verschillende religies 
en levensbeschouwingen in Nederland. 

25 januari
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inspecTie dijkversTerking

In zijn functie als voorzitter van de Adviescommissie Water, bezocht de Prins van Oranje 
op 4 februari de dijkversterking Nederlek in Lekkerkerk. Het Hoogheemraadschap van 
Schieland en de Krimpenerwaard plaatste daar damwanden aan de binnenkant van de 
dijk om de huizen in de omgeving beter te beschermen tegen overstromingen. In 2006 
heeft de Adviescommissie Water een advies uitgebracht waarin de zorgen van veel 
deskundigen over het achterstallige onderhoud aan de binnenlandse dijken werd benoemd. 
De dijkversterking in Lekkerkerk is een voorbeeld van de inhaalslag die waterschappen en 
Rijkswaterstaat sindsdien maken. 

4 Februari
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deelTijdcaFé

Op 8 februari zat Prinses Máxima in het DeeltijdCafé van de Taskforce DeeltijdPlus in 
Leiden. Deze taskforce is door het kabinet en sociale partners in het leven geroepen om 
vooral vrouwen in kleine deeltijdbanen te stimuleren meer te werken. In het DeeltijdCafé 
spraken de aanwezigen met elkaar over het combineren van zorg en werk en of ze wel 
het maximale uit zichzelf halen. De Prinses zei na afloop van haar bezoek: “Het is goed dat 
vrouwen ideeën met elkaar delen en zich bewust worden van hun eigen kracht. Ik herken 
de worsteling van het vinden van een balans tussen werk en privé.”

8 Februari 
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Interne overlegstructuren

De Koningin bespreekt wekelijks, samen met de Prins van Oranje en Prinses Máxima, haar 
agenda in de zogenaamde Secretarievergadering op Paleis Huis ten Bosch (zie foto). Hierbij 
zijn aanwezig de Grootmeester, de Chef van het Militaire Huis, de Algemeen Secretaris,  
drie secretarissen, de directeur van het Kabinet der Koningin en de plaatsvervangend 
directeur-generaal van de Rijksvoorlichtingsdienst. Verschillende keren per jaar komt de 
Koningin in het Beleidscollege bijeen met de top van haar Hofhouding. In dit College wordt 
het beleid en de strategie voor de lange termijn bepaald. Verder vergadert de Koningin  
twee maal per jaar met de Hofhouding. Deze Stafvergadering is bedoeld om de Koningin,  
de Prins van Oranje en Prinses Máxima te informeren over lopende zaken in de uitvoering 
van de werkzaamheden.
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olympische spelen vancouver

Van 9 tot en met 12 februari woonde de Prins van Oranje in Vancouver de 122e zitting bij 
van het Internationaal Olympisch Comité (IOC). De Prins, lid van het IOC en de Vancouver 
Coördinatiecommissie, was aansluitend aanwezig bij de 21e Olympische Winterspelen. 
Bij verschillende wedstrijden werd hij vergezeld door zijn vrouw en hun kinderen, de 
Prinsessen Catharina-Amalia, Alexia en Ariane. De Prins bezocht onder meer enkele 
bobsleewedstrijden, ski-onderdelen en de ijshockeyfinale. De jonge Prinsesjes waren 
bijzonder enthousiast over het ijsdansen. En natuurlijk over het schaatsen, net als hun 
ouders. De Nederlandse atleten werden op verschillende afstanden enthousiast door het 
gezin aangemoedigd, onder meer op de ploegenachtervolging, de 1.500 meter voor dames, 
de 5 kilometer voor heren en de 10 kilometer voor heren. Vooral die laatste wedstrijd 
zal door de diskwalificatie van Sven Kramer nog lang in het geheugen van velen gegrift 
blijven. Ook in die van de drie Prinsesjes. Zij hadden na de wedstrijd zo te doen met de 
onfortuinlijke Nederlander, dat ze besloten als troost tekeningen voor hem te maken. De 
koninklijke kunst werd nog diezelfde avond bij Sven Kramer bezorgd. 

9 ToT en meT 28 Februari
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Prins en IOC

De Prins van Oranje is sinds februari 1998 lid van het Internationaal Olympisch Comité 
(IOC). Als lid van het IOC bezoekt de Prins alle Olympische Spelen. Bij sommige wedstrijden 
fungeert hij als waarnemer. Binnen het IOC had hij zitting in verschillende commissies, 
zoals Olympic Solidarity, de Nominations Commission en de IOC 2000 Review Commission. 
Zijn betrokkenheid bij de voorbereidingen op de Spelen in Vancouver was bijzonder groot. 
Hij was in 2003 lid van de evaluatiecommissie die alle kandidaten voor de 21e Winterspelen 
bezocht en beoordeelde. Nadat Vancouver was geselecteerd, zat de Prins van 2003 tot 2010 
als voorzitter van de werkgroep Marketing en Communicatie in de Coördinatiecommissie 
Vancouver 2010. Deze commissie begeleidde, adviseerde en controleerde de stad bij de 
voorbereidingen op de Spelen. De Prins van Oranje is sinds 2010 lid van de Marketing 
Commissie van het IOC.
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doop ‘willem van oranje’

“Ik doop u Willem van Oranje en ik wens u en uw bemanning een behouden vaart”. Deze 
woorden sprak de Koningin op 10 februari bij de doop van de nieuwste sleephopperzuiger 
van baggerbedrijf Koninklijke Boskalis Westminster N.V. Het schip is 137 meter lang,  
28 meter breed en heeft een laadruimte van 12.000 m3. Kort na de doop is de ‘Willem van 
Oranje’ te water gelaten op de werf van IHC Merwede in Kinderdijk. Een sleephopperzuiger 
kan zand, klei, slib en grind van een waterbodem opzuigen, opslaan in haar laadruimte en 
het materiaal vervolgens op een andere plaats weer opspuiten. 

10 Februari
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olympische medaillewinnaars Ten 
paleize

Op 3 maart ontving de Koningin de Olympische medaillewinnaars van de Winterspelen 
in Vancouver op haar woonadres, Paleis Huis ten Bosch. Ook de Prins van Oranje was 
aanwezig. In informele sfeer werden er verhalen uitgewisseld. Volgens snowboardster 
Nicolien Sauerbreij (die goud won op de parallelreuzenslalom) was het een gezellige 
bijeenkomst. “We hebben het over van alles gehad. Over haar skivakantie in Lech, de 
kleinkinderen en hoe ze de Spelen had beleefd. Je kunt het zo gek niet bedenken.”

3 maarT



jaaroverzichT koninklijk huis 2010

24

hulde aan hulpverleners haïTi

Op 10 maart ontvingen de Koningin en de Prins van Oranje op Paleis Huis ten Bosch 150 
Nederlandse hulpverleners die zich hebben ingezet op Haïti, dat op 12 januari was getroffen 
door een zware aardbeving. De ramp kostte honderdduizenden mensen het leven en 
honderdduizenden mensen raakten gewond en dakloos. De Koningin en de Prins wilden op 
deze manier de hulpverleners bedanken voor hun inspanningen. De commandant van de 
reddingsgroep zei na afloop: “Deze blijk van waardering van het Koninklijk Huis heeft ons 
als team heel goed gedaan.”

10 maarT
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campagne ‘wijzer meT geld’ 

Met het sturen van een sms aan de virtuele figuur ‘Cash’ gaf Prinses Máxima op 10 maart 
in Amstelveen het startsein van de nieuwste campagne van CentiQ, Wijzer in geldzaken. 
Doel van deze campagne is kinderen en jongeren slimmer met geld te leren omgaan. De 
meerjarige campagne begint met het thema mobiel bellen, omdat uit onderzoek blijkt dat 
driekwart van de jongeren geen controle heeft over de kosten van mobiel bellen. Bij de 
lancering van de campagne waren ongeveer 200 middelbare scholieren aanwezig. CentiQ, 
Wijzer in geldzaken is een platform waarin 45 organisaties samenwerken om consumenten 
wijzer in geldzaken te maken. Prinses Máxima is vanaf september 2010 erevoorzitter van 
het platform CentiQ, Wijzer in geldzaken.

10 maarT
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bondskanselier in nederland

Op 11 maart bracht de Duitse Bondskanselier Angela Merkel een bezoek aan Nederland. De 
Koningin ontving haar op Paleis Huis ten Bosch. Het is een goed gebruik dat de Koningin 
als staatshoofd van het Koninkrijk der Nederlanden buitenlandse leiders ontvangt 
wanneer zij ons land aandoen. Naast Angela Merkel ontving de Koningin in 2010 de 
Duitse Bondspresident Christian Wulff, de Canadese minister-president Stephen Harper 
en Herman van Rompuy, de voorzitter van de Europese Raad van regeringsleiders (zie foto 
pagina 27).

11 maarT
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bezoek Troepen aFghanisTan

Van 16 tot en met 19 maart bezocht de Prins van Oranje de Nederlandse militairen van de 
Task Force Uruzgan in Afghanistan. Met zijn bezoek wilde de Prins de Nederlandse mannen 
en vrouwen een hart onder de riem steken. Hij had daarom veel informele ontmoetingen 
(‘meet & greets’) met Nederlandse militairen. Het was zijn vierde bezoek aan Afghanistan 
sinds 2004.

In Chora City had hij een uitgebreid gesprek met de districtschef en nam hij een kijkje bij 
de bouw van de nieuwe bazaar en een koelcel voor fruit. De Prins was onder de indruk van 
de vooruitgang die in het land is geboekt ten opzichte van zijn vorige bezoek. “Vorig jaar 
konden we niet zonder helm buiten lopen in Chora. Nu kunnen we met de lokale bevolking 
praten en kijken welke projecten er gaande zijn.”

In het oostelijk Deh Rashangebied bezocht de Prins enkele buitenposten. Naast vele 
gesprekken met militairen, woonde de Prins ook een Watershura bij op Kamp Holland. 
Samen met lokale stamoudsten besprak hij de waterproblematiek in de regio. Verschillende 
suggesties voor beter watermanagement en efficiënter gebruik van land en water kwamen 
aan bod. 

16 ToT en meT 19 maarT
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De Prins bezocht in Tarin Kowt een saffraanproject. Nederlandse bedrijven werken actief 
mee aan het verbeteren van de akkerbouw in Afghanistan. Zo heeft het Nederlandse 
tuinbouwbedrijf Growing Sales Exchange saffraanbollen verstrekt aan een aantal boeren. 
Eerder voorzag dit bedrijf al 15.000 families van groentezaden en werden 400.000 
amandelbomen gedistribueerd.

Het bezoek werd afgerond op Kandahar Airfield. Daar reikte de Prins verschillende 
militairen een NAVO-medaille uit. 



30
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in de keukenhoF 

In het bijzijn van Prinses Máxima opende mevrouw Svetlana Medvedeva op 17 maart de 
Keukenhof 2010 in Lisse. De echtgenote van de Russische president Medvedev was hiervoor 
gevraagd vanwege het thema van dit jaar: From Russia with love. In het park waren 
Russische landschappen nagebootst en er was een bloemenmozaïek van de Sint Basilius 
kathedraal in Moskou.

17 maarT

30
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Brieven aan de Koningin

De Koningin en andere leden van het Koninklijk Huis ontvangen ieder jaar duizenden 
brieven en kaarten. Brieven met een persoonlijk karakter, zoals uitnodigingen voor het 
afleggen van een bezoek, worden beantwoord door de Dienst van het Koninklijk Huis. 
Namens de Koningin worden door deze Dienst ook veel felicitaties verzonden, bijvoorbeeld 
wanneer mensen honderd jaar worden of een gouden huwelijksjubileum vieren. Ook 
ontvangt de Koningin brieven over problemen of geschillen waar mensen mee kampen 
en waarover zij een beroep doen op de overheid. Deze brieven worden aangemerkt als een 
verzoekschrift. Het Kabinet der Koningin informeert de Koningin over de verzoekschriften 
die zijn binnengekomen en stuurt ze door naar de verantwoordelijke minister of 
staatssecretaris. Dit in verband met de ministeriële verantwoordelijkheid. De minister of 
staatssecretaris informeert het Kabinet der Koningin achteraf over de beantwoording van 
de brief. De meeste brieven aan de Koningin over een probleem of geschil gingen in 2010 
over schuldbemiddeling, verblijfsvergunning en huisvesting.
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klussen voor nl doeT

Op 20 maart stak de Koningin samen met tien familieleden de handen uit de mouwen 
tijdens de landelijke vrijwilligersdagen NL Doet. Deze vrijwilligersdagen worden 
georganiseerd door het Oranje Fonds, het fonds voor sociale cohesie in Nederland waar de 
Prins van Oranje en Prinses Máxima beschermpaar van zijn. Het Koninklijke gezelschap 
kluste een ochtend bij bouwspeeltuin Jeugdland in Nieuwegein. De Koningin, de Prins van 
Oranje, Prinses Máxima, de Prinsen Constantijn, Maurits, Bernhard, Floris en de Prinsessen 
Laurentien, Marilène, Annette en Aimée schuurden, verfden en timmerden er op los. Een 
jonge collega-vrijwilliger was aangenaam verrast door de onaangekondigde koninklijke 
hulp: “Het is heel raar, maar eigenlijk ook superfijn.”

20 maarT
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Regeringsjubileum Koningin

NL Doet is vijf jaar geleden onder de naam Make a Difference Day gestart, in het kader 
van het 25-jarig regeringsjubileum van de Koningin. Doel van het evenement is (groepen) 
mensen aan te sporen tot het doen van vrijwilligerswerk. Omdat NL Doet dit jaar vijf jaar 
bestond en vanwege het 30-jarig regeringsjubileum van de Koningin, had de Koninklijke 
Familie besloten zich collectief voor één organisatie in te zetten. Hiermee gaf de Familie ook 
gehoor aan de algemene oproep van NL Doet om in 2010 vooral samen vrijwilligerswerk te 
doen. In heel Nederland zetten in 2010 ongeveer 150.000 vrijwilligers zich in voor NL Doet.
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viering wereldwaTerdag

De Prins van Oranje sprak op 22 maart tijdens de internationale viering van 
Wereldwaterdag in de Keniaanse hoofdstad Nairobi. De Prins was daar als voorzitter van 
de Adviesraad Water en Sanitatie van de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties. Het 
thema dit jaar was ‘Schoon water voor een gezonde wereld’. In zijn toespraak zei de Prins dat 
het hebben van water alleen niet voldoende is. Het moet ook drinkbaar zijn en afvalwater 
moet op een veilige en duurzame manier worden verwerkt. “Onze zoetwaterhabitats, 
onze kustecosystemen en wijzelf gaan dood aan ons eigen water. Er is een gezamenlijke 
inspanning nodig om verontreinigd water te behandelen voordat het weer in ons milieu 
kan terugkeren. (…) Water betekent leven. En aan dit fundamentele gegeven moeten we de 
wereld blijven herinneren.”

22 maarT
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bij de marine

Hare Majesteit de Koningin bracht op 23 maart een werkbezoek aan de Koninklijke Marine 
in Den Helder. Aan boord van het amfibisch transportschip Hr.Ms. Johan de Witt liet zij zich 
informeren over de Nederlandse deelname aan de EU-operatie ‘Atalanta’. Deze missie richt 
zich op het bestrijden van piraterij en het beschermen van kwetsbare koopvaardijschepen 
in de Golf van Aden en de wateren rond Somalië. De Koningin sprak met bemanningsleden 
van het Luchtverdedigings- en Commandofregat Hr.Ms. Evertsen over hun ervaringen met 
de missie en het onderscheppen van piraten. 

Het bezoek aan de Koninklijke Marine staat niet op zichzelf. Door het jaar heen blijft de 
Koningin op de hoogte van de ontwikkelingen bij de krijgsmacht. Dit gebeurt door het 
afleggen van werkbezoeken, maar ook door gesprekken met de minister van Defensie en 
hoge militairen. Zo sprak zij in 2010 op Paleis Huis ten Bosch met de scheidend en de nieuw 
aantredend Commandant der Zeestrijdkrachten en de scheidend Inspecteur-Generaal der 
Krijgsmacht en diens opvolger. 

23 maarT
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opening ‘de belevenis’

Prinses Annette opende op 26 maart bij zorginstelling Daelzicht in Heel ‘de Belevenis’. Dit 
is een reizend uitgaanscentrum voor mensen met een ernstige meervoudige beperking 
en dementerende ouderen. Zij kunnen onder andere kennismaken met sprookjesachtige 
themawerelden, zoals een onderwater-, een Oosterse- en een tropische wereld. De decors 
en attracties zijn gericht op het stimuleren van de zintuigen. In het uitgaanscentrum zijn 
alle nodige zorgvoorzieningen voorhanden. De komende twee jaar reist ‘de Belevenis’ door 
Nederland. Op 10 maart ontving Stichting ‘de Belevenis’ de Gouden Giraffe voor het beste 
evenement in de categorie Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Prinses Annette is 
lid van het Comité van Aanbeveling van Stichting ‘de Belevenis’. 

26 maarT
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kunsTwerk in groTe- oF sT. janskerk 
schiedam

De Koningin onthulde op 30 maart een beeld in de Grote- of St. Janskerk in Schiedam. 
Met het onthullen van dit kunstwerk werd de kerk na een grondige herinrichting weer in 
gebruik genomen. Het beeld is gemaakt door de Schiedamse kunstenaar Sjef Henderickx. 
Het is samengesteld uit 914 brokstukken van middeleeuwse altaren die tijdens de 
Beeldenstorm zijn vernield. De brokstukken zijn gevonden onder de vloer van de kerk toen 
die in 1947 werd vervangen. Het bovenste deel van het kunstwerk heeft de vorm van een 
lam. Dit staat symbool voor vernieuwing; wat eens verwoest werd, keert in een nieuwe 
creatie terug. 

30 maarT
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sTilsTaan bij vrijheid

De Prins van Oranje arriveerde op 31 maart met de vrijheidstrein op station Den Haag 
Hollands Spoor. De trein is een initiatief van het Nationaal Comité 4 en 5 mei in 
samenwerking met de Nederlandse Spoorwegen. In het kader van het lustrum 65 jaar 
Viering Bevrijding reed de rood-wit-blauwe vrijheidstrein vijf weken door het land. De trein 
is omgebouwd tot een rijdende expositie met als thema ‘Stilstaan bij vrijheid’. Doel van 
deze expositie is mensen te laten beseffen dat vrijheid niet vanzelfsprekend is en zich de 
vraag te stellen wat de voorwaarden zijn voor vrijheid in ons land en in de wereld. In een 
korte toespraak zei de Prins: “De vraag die ik de komende generatie zou willen meegeven 
is: wij weten wat mensen vroeger gedaan hebben – en blijven dat uiteraard herdenken en 
respecteren – maar wat doe jij nu voor de vrijheid van een ander? Een vrije samenleving 
verdient zorg en onderhoud, en voortdurende waakzaamheid, nationaal en internationaal. 
Laten we daar op 5 mei, maar ook op andere dagen, bij stil blijven staan.”

31 maarT
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Ondertekening wetten en Koninklijke Besluiten

In artikel 47 van de Grondwet is bepaald dat alle wetten en Koninklijke Besluiten worden 
ondertekend door de Koning en door één of meer ministers of staatssecretarissen. Iedere 
werkdag gaat er een pakket van deze officiële documenten voor ondertekening naar de 
Koningin. Ieder stuk is door het Kabinet der Koningin voorzien van een notitie, waarin 
verwezen wordt naar inhoud, belang en ontstaansgeschiedenis van het document. In 2010 
ondertekende de Koningin zo’n vijfhonderd wetten en Algemene Maatregelen van Bestuur 
en zo’n drieduizend Koninklijke Besluiten. Al deze stukken moeten persoonlijk door de 
Koningin worden getekend. Het tekenen van documenten door iemand anders namens  
de Koningin is niet mogelijk. 
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ambassadeur malawi biedT 
gelooFsbrieven aan

Op 31 maart ontving de Koningin de ambassadeur van Malawi, mevrouw dr. Brave Rona 
Ndisale, op Paleis Noordeinde voor het aanbieden van de geloofsbrieven. 

Aanbieden geloofsbrieven

Kort na hun aankomst ontvangt de Koningin de nieuwe ambassadeurs. Dat gaat gepaard 
met het nodige ceremonieel. Zo wordt onderstreept dat ons land de betrekkingen met 
het buitenland op het hoogste niveau respecteert. De ambassadeurs worden, wanneer zij 
in de buurt van Den Haag wonen, bij hun residentie opgehaald met een galarijtuig dat 
wordt getrokken door twee paarden. Bij Paleis Noordeinde worden zij opgewacht door 
een erewacht en een militaire kapel. Na een eresaluut en het spelen van het volkslied 
van het land van de ambassadeur, volgt een inspectie van de erewacht. In het Paleis 
overhandigt de ambassadeur twee geloofsbrieven aan de Koningin. Daarna volgt een kort 
kennismakingsgesprek.

31 maarT
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Het aanbieden van de geloofsbrieven is een gebruik dat stamt uit de late Middeleeuwen.  
Er is één brief waarmee de vorige ambassadeur wordt teruggeroepen en één brief waarmee 
de ambassadeur wordt benoemd als hoogste diplomatiek vertegenwoordiger van zijn 
land. Vanaf het moment dat de Koningin de geloofsbrieven heeft aanvaard, is de nieuwe 
ambassadeur formeel in functie. De Nederlandse ambassadeurs krijgen een door de 
Koningin getekende geloofsbrief mee om aan te bieden aan het staatshoofd van het land 
waar zij ambassadeur worden.

In Nederland zijn 170 buitenlandse ambassadeurs geaccrediteerd. In 2010 ontving de 
Koningin 42 nieuwe ambassadeurs op Paleis Noordeinde voor het aanbieden van hun 
geloofsbrieven. Buitenlandse ambassadeurs die ons land definitief verlaten, worden 
ook nog eenmaal ontvangen door de Koningin. In 2010 nam zij afscheid van twintig 
buitenlandse ambassadeurs tijdens een audiëntie of een lunch op het Paleis. 
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@google nederland

Op 8 april was de Prins van Oranje bij Google Nederland. Het bezoek stond in het  
teken van nieuwe trends op internet. Er werd gesproken over de bijdrage van  
internet aan de economische groei en het economisch herstel. De broers Van Essen  
van www.winparts.nl en Edwin Groen van www.fietsenwinkel.nl vertelden de Prins  
over hun ervaringen met ondernemen via internet. Ook de laatste internetinnovaties 
kwamen aan bod, zoals verbeterde zoekmogelijkheden door inzet van spraak en beeld, 
het gebruik maken van geografische informatie en mobiel internet en telefonie. Bij deze 
nieuwe technologieën wordt nadrukkelijk aandacht besteed aan de privacybescherming 
van mensen.

8 april



jaaroverzichT koninklijk huis 2010

43

in máxima medisch cenTrum

Op 13 april bezocht Prinses Máxima het Máxima Medisch Centrum in Veldhoven.  
Ze werd daar bijgepraat over het Michael-Wing System. Dit is een combinatie van laptops, 
medisch hygiënische toetsenborden en internet aan bed. Hiermee kunnen kinderen die in 
het ziekenhuis liggen contact onderhouden met hun familie, vrienden en klasgenootjes. 
Dit voorkomt dat ze in een sociaal isolement terechtkomen. Het concept is bedacht door 
Michael Kenniphaas, die in 2005 overleed aan de gevolgen van leukemie. Tijdens zijn 
ziekbed miste hij het contact met de buitenwereld. De Stichting Michael Wings heeft het 
plan van Michael na zijn dood ontwikkeld en gerealiseerd. 

13 april
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verjaardag deense koningin

Op 16 april vierde de Deense Koningin Margarethe II haar zeventigste verjaardag.  
Veel vertegenwoordigers van Europese vorstenhuizen waren voor de festiviteiten 
uitgenodigd, waaronder ook de Koningin, de Prins van Oranje en Prinses Máxima. Er kon 
niet worden gevlogen omdat het luchtruim boven Europa grotendeels was afgesloten 
vanwege de uitbarsting van de IJslandse vulkaan Eyjafjallajökull. Op het laatste moment 
besloten de Oranjes daarom met de koninklijke trein naar Denemarken af te reizen. 
Hiervoor moest de trein wel terug worden gehaald uit het Spoorwegmuseum. De Koningin 
had de koninklijke trein juist een dag eerder afgeleverd bij dit museum ten behoeve van 
de tentoonstelling ‘Royal class, vorstelijk reizen’. Alles verliep gelukkig voorspoedig en na 
een reis van bijna vijftien uur kwamen de Oranjes net op tijd in Kopenhagen aan voor de 
feestelijkheden. Op de terugweg was er zelfs nog plaats voor twee extra passagiers:  
de groothertog en groothertogin van Luxemburg. 

16 april
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run For waTer

Prins Willem-Alexander deed op 18 april mee aan ‘Run for Water’, een zes kilometer 
lange loop georganiseerd door Live Earth Amsterdam. Doel van het evenement was om 
aandacht te vragen voor het wereldwijde tekort aan drinkwater. Kinderen en vrouwen 
in ontwikkelingslanden lopen dagelijks gemiddeld zes kilometer om water te halen. 
Run for Water is een wereldwijd evenement. Er werden op deze dag in 190 steden 
hardloopwedstrijden van zes kilometer gehouden. 

18 april
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gesprek meT dak- en Thuislozen

De Koningin bracht op 20 april een informeel werkbezoek aan Utrecht om van gedachten te 
wisselen met mensen die direct betrokken zijn bij het project BinnenPlaats van de GG&GD. 
De burgemeester van Utrecht, de heer Wolfsen, vergezelde haar. BinnenPlaats biedt 24-uurs 
woonvoorzieningen aan verslaafde dak- en thuislozen en is gestart naar aanleiding van de 
overlast in de jaren ’90 van (verslaafde) dak- en thuislozen bij Hoog Catharijne. De Koningin 
ging langs bij de Stadsbrug, dat kleinschalige ondersteuning biedt aan verslaafden, dak- en 
thuislozen en mensen met een psychiatrische aandoening. Haar aandacht ging speciaal 
uit naar bureau Dagloon, een uitzendbureau dat zo’n 250 (verslaafde) dak- en thuislozen 
begeleid werk aanbiedt. In hostel De Hoek, geëxploiteerd door het Leger des Heils, sprak  
de Koningin tot slot met bewoners over hun ervaringen met de zorg. 

20 april
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anne Frank huis 50 jaar

In de Westerkerk woonde de Koningin op 28 april de viering van het 50-jarig bestaan bij van 
het Anne Frank Huis. Tijdens de viering werd de Virtuele Vleugel van het Anne Frank Huis 
gepresenteerd. Bezoekers van de website www.annefrank.org kunnen nu ook online een 
bezoek brengen aan het Achterhuis. Voorafgaand aan de bijeenkomst opende de Koningin 
de nieuw ingerichte dagboekzaal in het Anne Frank Huis. Naast het bekende roodgeruite 
dagboek van Anne, zijn daar haar andere dagboeken en schriften te zien. 

28 april 
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onThulling herinneringsmonumenT 
koninginnedag 2009

De Koningin onthulde op 29 april, samen met burgemeester De Graaf, in Apeldoorn het 
herinneringsmonument voor de slachtoffers van het drama op Koninginnedag 2009. Hierbij 
waren ook andere leden van de Koninklijke Familie aanwezig. Het monument is ontworpen 
en gemaakt door Menno Jonker en stelt een doos met ballonnen voor. De onthulling maakte 
veel emoties los. Voor Jannie Hofland, die haar partner op 30 april 2009 verloor, mag het nu 
afgesloten worden: “Iedereen heeft weer recht op een normale Koninginnedag.”

29 april 
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koninginnedag 

De Koninklijke Familie vierde dit jaar Koninginnedag mee in de Zeeuwse plaatsen 
Wemeldinge (gemeente Kapelle) en Middelburg. Ondanks het regenachtige weer was 
het een vrolijk feest in Zeeland. In Wemeldinge werd veel gezongen en gedanst, maar 
er werd ook een stoelendans voor ruiters met trek- en renpaarden gehouden, gesjoeld 
met pullen alcoholvrij bier en er streden verschillende kernen uit de gemeente Kapelle 
tegen elkaar tijdens een touwtrekwedstrijd. De Familie kreeg tevens een oud gebruik te 
zien dat op veel jaarlijkse feesten in Zeeland wordt gespeeld: ‘Tééle-steken’, ringsteken 
vanuit een kar of kruiwagen. Ook in Middelburg was er veel aandacht voor sport, zang 
en spel en folklore en traditie, zoals ringrijden in Zeeuwse klederdracht op ongezadelde 
paarden, trampolinespringen, bolushappen, penalty schieten met een schotkrachtmeter, 
een tokkelbaan van de Scouting en een strafballencompetitie van de hockeyclub in 
historische kledij. De Koningin uitte aan het eind van het programma op het bordes van 
het Middelburgse stadhuis haar dankbaarheid met de woorden: “U heeft ons en het land 
Koninginnedag teruggegeven.”

Dit jaar konden YouTube-gebruikers voor het eerst meedoen aan de wedstrijd ‘Hoe beleef 
jij Koninginnedag 2010?’ Zij konden een zelfgemaakt filmpje uploaden naar het Koninklijk 
Huis YouTube-kanaal. De vijf beste inzenders werden beloond met een ontvangst op Paleis 
Noordeinde en een rondleiding door het Koninklijk Staldepartement. 

30 april



51

jaaroverzichT koninklijk huis 2010

Activiteiten overige leden Koninklijk Huis

Het accent van het Jaaroverzicht ligt op de activiteiten van de Koningin, de Prins van 
Oranje en Prinses Máxima. Andere leden van het Koninklijk Huis zetten zich eveneens in 
voor Nederland en hebben daarbij eigen aandachtsgebieden. Voor bijvoorbeeld Prinses 
Margriet is dat de gezondheidszorg. De Prinses bekleedt veel functies op dit terrein. Zo is zij 
erevoorzitter van het Nederlandse Rode Kruis.
De Koningin, de Prins van Oranje en Prinses Máxima ontvangen een grondwettelijke 
uitkering van het Rijk. De andere leden van het Koninklijk Huis krijgen dat niet. Dit geldt 
ook voor de jongere generatie die alleen bij wijze van uitzondering - bijvoorbeeld in 2010 
met Koninginnedag - deelneemt aan publieke evenementen in hun hoedanigheid van lid 
van het Koninklijk Huis. 
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uiTreiking world press phoTo 

Prins Constantijn reikte op 2 mei de prijs voor de beste persfoto van 2009 uit aan de 
Italiaanse fotograaf Pietro Masturzo. De winnaar ontving een bedrag van 10.000 euro 
en een nieuwe camera. In zijn toespraak ging de Prins, beschermheer van World Press 
Photo, in op de toegevoegde waarde van een professionele fotojournalist. “Wanneer we 
het over fotojournalistiek hebben, gaat kwaliteit boven kwantiteit. Fotojournalistiek geeft 
meerwaarde aan amateurbeelden door een context en betekenis te geven en een beeld van 
objectiviteit en onafhankelijkheid op te roepen. (...) In een wereld van overvloed, hunkeren 
we steeds vaker naar hetgeen echt en authentiek is.”

2 mei
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herdenking en bevrijding

Hare Majesteit de Koningin, de Prins van Oranje en Prinses Máxima waren traditiegetrouw 
op 4 mei aanwezig bij de Nationale Herdenking op de Dam in Amsterdam. Een man 
doorbrak de twee minuten stilte door hard en indringend geschreeuw. In de paniek en het 
gedrang dat hierdoor ontstond, raakten enkele tientallen mensen gewond. De Koningin 
en haar gevolg werden uit veiligheidsoverwegingen weggeleid van de Dam. Na enkele 
minuten besloot de Koningin terug te keren zodat de ceremonie kon worden voortgezet. 
Direct na afloop van de plechtigheden bezochten de Koningin, de Prins en de Prinses enkele 
mensen die gewond waren geraakt.

Op 5 mei woonde de Koningin samen met demissionair minister-president Balkenende het 
Bevrijdingsconcert op de Amstel bij. Langs de kade en ook in bootjes op het water genoten 
duizenden mensen van de muziek. Het concert werd dit jaar verzorgd door het Limburgs 
Symfonie Orkest onder leiding van Ed Spanjaard. 

4 en 5 mei
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bezoek aan canada

Op uitnodiging van de Canadese regering, brachten Prinses Margriet en professor mr.  
Pieter van Vollenhoven van 10 tot en met 16 mei een officieel bezoek aan Canada. 
Aanleiding voor het bezoek was de 65e herdenking van het einde van de Tweede 
Wereldoorlog en de Canadese bijdrage aan de bevrijding in Nederland. Het paar bezocht 
de steden Ottawa en Calgary. Hier stonden ontmoetingen met Canadese veteranen op 
het programma. Ook plantte het paar onder meer een boom voor de ingang van het 
hoofdkwartier van het Royal Canadian Legion, de Canadese veteranenorganisatie. In een 
toespraak zei de Prinses: “Helaas konden veel bevrijders de afgelopen week niet naar 
Nederland komen om te herdenken en de bevrijding te vieren. Daarom zijn wij gekomen 
om onze gevoelens van dankbaarheid persoonlijk over te brengen. Ik hoop dat deze 
net geplante ahornboom mag groeien en bloeien en ook toekomstige generaties mag 
herinneren aan onze gezamenlijke geschiedenis.”

10 ToT en meT 16 mei
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conFerenTie over kinderarbeid

De Koningin woonde op 11 mei de slotsessie bij van ‘The Hague Global Child Labour 
Conference 2010’. De conferentie werd georganiseerd door het ministerie van Sociale Zaken 
en Werkgelegenheid samen met de Internationale Arbeidsorganisatie. Vertegenwoordigers 
van ruim tachtig landen en internationale organisaties, zoals de Wereldbank, Unicef en 
Unesco, hebben nieuwe afspraken gemaakt om de ergste vormen van kinderarbeid in 2016 
wereldwijd uit te bannen. De Koningin had een ontmoeting met de 14-jarige Indiase jongen 
KInsu Kumar, die al op zeer jonge leeftijd arbeid heeft moeten verrichten. 

11 mei



jaaroverzichT koninklijk huis 2010

56

world expo 2010 

Van 17 tot en met 19 mei waren de Prins van Oranje en zijn vrouw in Shanghai in het kader 
van de World Expo 2010. Op de verjaardag van Prinses Máxima, 17 mei, bezocht het paar het 
Dutch Culture Centre. In dit cultuurhuis waren tijdens de wereldtentoonstelling optredens 
en exposities te zien van Chinese en Nederlandse kunstenaars. Op 18 mei bezochten de Prins 
en de Prinses onder meer het Nederlandse paviljoen ‘Happy Street’. Het ontwerp bestond uit 
een rode, achtvormige straat die omhoog slingert op palen. Aan de straat hingen meer dan 
twintig verschillende huisjes, die een overzicht geven van de Nederlandse architectuur in 
de afgelopen eeuwen. Op de laatste dag in Shanghai stond een bezoek aan de Maglev, een 
magneettrein die snelheden van vierhonderd kilometer per uur haalt, op het programma. 
Ook bezocht het paar de vestiging van DSM Shanghai.

17 ToT en meT 19 mei
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uiTreiking appelTjes van oranje 

Prinses Máxima reikte, in aanwezigheid van de Koningin en de Prins van Oranje, op 21 mei 
de Appeltjes van Oranje 2010 uit. De Appeltjes zijn jaarlijkse prijzen van het Oranje Fonds 
voor bijzondere, innovatieve of succesvolle projecten op sociaal gebied. In 2010 stond de 
prijs in het teken van ‘De kracht van sport’. De drie prijswinnaars waren: Be Interactive uit 
Amsterdam, Het Wereldkampioenschap van Eindhoven en Aminta Sprockel Challenger 
Little League uit Curaçao. De Prinses sprak in haar toespraak over het belang van sport. 
“Sport werkt als bindmiddel. Het brengt jongeren en ouderen bij elkaar. Het versterkt 
de samenhang in de buurt. En sport zorgt ervoor dat groepen mensen die een geïsoleerd 
bestaan leiden weer meedoen in de samenleving.”

21 mei
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bijeenkomsT over Financiële diensTen 
aan mkb

In Den Haag trad op 25 mei Prinses Máxima op als gastvrouw tijdens de eerste  
G20-bijeenkomst over financiële dienstverlening aan het midden- en kleinbedrijf (mkb). 
De bijeenkomst was een uitwerking van de G20-top in Pittsburgh in september 2009. Daar 
hadden de regeringsleiders afgesproken te werken aan veilige, transparante en duurzame 
financiële dienstverlening aan het mkb in met name ontwikkelingslanden.  
De Prinses is erevoorzitter van de zogenoemde ‘G20 SME Finance Data Working Group’.  
In Den Haag spraken internationale experts over het belang van het structureel verzamelen 
van informatie over de toegang tot en het gebruik van financiële diensten voor mkb’ers. 
Vergelijkingen per land zijn dan mogelijk en er kan zo beter inzicht worden verkregen in de 
belemmeringen voor ondernemers en hoe deze kunnen worden aangepakt. 

25 mei
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75 jaar kngF geleidehonden 

De Koningin was op 26 mei aanwezig bij de viering van het 75-jarig bestaan van het 
Koninklijk Nederlands Geleidehonden Fonds (KNGF Geleidehonden). Ze reikte daar een 
prijs uit aan de winnaar van een kunstwedstrijd voor visueel gehandicapten. Ook maakte 
ze kennis met enkele geleidehonden-in-opleiding. Het KNGF Geleidehonden leidt per jaar 
negentig honden op die blinden en slechtzienden kunnen ondersteunen in het dagelijks 
leven. 

26 mei
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in goes en biervlieT

De Prins van Oranje was op 27 mei in Goes en Biervliet om twee projecten te bezoeken die 
worden ondersteund door het Oranje Fonds. In Goes stond de Ruilwinkel op het programma, 
één van de winnaars van een Appeltje van Oranje in 2009. In de Ruilwinkel kunnen mensen 
diensten en producten aanbieden en aanschaffen, zonder dat geld een rol speelt (het 
ruilmiddel is punten). De Ruilwinkel heeft meer dan 3.500 klanten. Na gesprekken met vele 
vrijwilligers concludeerde de Prins: “De Ruilwinkel is niet alleen voor het ruilen van spullen, 
maar geeft spullen die anders weggegooid zouden worden een tweede of derde leven. Nog 
belangrijker vind ik het dat de Ruilwinkel een sociale functie heeft en mensen samenbrengt 
die eenzaam zijn.”

In Biervliet ging de Prins langs bij het Dorpshuis, dat een belangrijke functie vervult in het 
lokale verenigingsleven. Ook hier sprak hij met de vele gebruikers en vrijwilligers over de 
rol van het dorpshuis in hun (sociale) leven.

27 mei
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uiTreiking Four Freedom awards

De Koningin en de Prins van Oranje waren op 29 mei in de Nieuwe Kerk in Middelburg 
aanwezig bij de uitreiking van de Four Freedom Awards. Het Amerikaanse Franklin and 
Eleanor Roosevelt Institute kent deze onderscheiding toe aan personen die op mondiaal 
niveau een substantiële, moedige en persoonlijke bijdrage hebben geleverd aan de vrijheid 
in de wereld. De awards waren dit jaar voor het Europese Hof voor de Rechten van de Mens, 
het Russische weekblad Novaya Gazeta, dr. Asma Jahangir uit Pakistan, Maurice Strong uit 
Canada en Gareth Evans uit Australië.

29 mei
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sTaaTsbezoek aan noorwegen

Van 1 tot en met 3 juni bracht Hare Majesteit de Koningin een staatsbezoek aan Noorwegen. 
Het was haar 47e staatsbezoek. Het verblijf stond in het teken van energie, duurzame 
visserij, arbeidsparticipatie, integratie en handelsbevordering. De Koningin arriveerde op 
1 juni in de haven van Oslo met het Luchtverdedigings- en Commandofregat Hr.Ms. Tromp 
en werd verwelkomd met saluutschoten. In de haven haalde de Noorse Kroonprins Haakon 
de Koningin op in de koninklijke sloep en bracht haar naar de eresteiger voor het stadhuis. 
Daar heetten Koning Harald en Koningin Sonja haar welkom.

Tijdens het staatsbanket op 1 juni sprak de Koningin over de persoonlijke banden tussen 
de Oranjes en de Noorse Koninklijke Familie. “Bij veel andere gelegenheden hebben U en 
Koningin Sonja mij en mijn familie gastvrij ontvangen en ons laten genieten van de vele 
boeiende facetten van dit mooie en gevarieerde land. (…) De banden tussen onze beide 
families strekken zich uit over vijf generaties, van mijn grootmoeder Wilhelmina tot ons 
beider kinderen en kleinkinderen. Het is een waardevolle vriendschap, die wij koesteren.”

1 ToT en meT 3 juni
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Op 2 juni woonde de Koningin in het beursgebouw een rondetafelgesprek bij over de hoge 
arbeidsparticipatie van vrouwen in Noorwegen. De Noorse wet bepaalt dat 40% van de 
bestuursfuncties in overheidsbedrijven en beursgenoteerde ondernemingen bekleed moet 
worden door vrouwen. Ook bezocht de Koningin de Bjørnholt School en had zij, samen met 
de Noorse Koning en Koningin, een ontmoeting met topmanagers uit het Nederlandse en 
Noorse bedrijfsleven. 

De laatste dag van het staatsbezoek bracht de Koningin door in Bergen. Daar maakte zij, 
samen met het Noorse Koningspaar, een stadswandeling. Aansluitend woonde zij aan boord 
van het kustwachtschip Zr.Ms. Bergen een gesprek bij over duurzame visserij. Het bezoek 
werd afgesloten met een kort pianoconcert in het voormalige woonhuis van de Noorse 
componist Edvard Grieg.

Het Noorse staatsbezoek was via Google maps te volgen op het Koninklijk Huis  
YouTube-kanaal. 
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Wat en hoe staatsbezoeken

Een staatsbezoek wordt afgelegd door het staatshoofd van een land aan het staatshoofd 
van een ander land, dus voor Nederland kan alleen de Koningin een staatsbezoek afleggen. 
Een staatsbezoek is het hoogste bezoek dat internationaal kan worden gebracht en heeft 
als doel de goede relatie tussen landen te bevestigen en verdiepen, het wederzijds begrip te 
versterken en mogelijkheden tot verdere samenwerking te onderzoeken. De Koningin wordt 
vaak vergezeld door de Prins van Oranje en Prinses Máxima. Parallel aan een uitgaand 
staatsbezoek, gaat er regelmatig een handelsdelegatie mee naar het betreffende land. 

Een staatsbezoek kent een aantal traditionele onderdelen. Zo is er de officiële aankomst 
met aansluitend een (militair) welkomstceremonieel. Gebruikelijke programmaonderdelen 
zijn verder een kranslegging bij een monument voor de gevallenen, een staatsdiner 
met toespraken, een ontmoeting met (een deel van) de Nederlandse gemeenschap en 
de zogenoemde contraprestatie. Als blijk van waardering voor de geboden gastvrijheid, 
biedt de Koningin een cultureel programma aan. Het kan gaan om een concert, een 
balletvoorstelling of een tentoonstelling. Per jaar zijn er meestal vier staatsbezoeken;  
twee uitgaand en twee inkomend. 

Op de website over het Koninklijk Huis staat bovenstaande kaart waarop informatie over 
alle staatsbezoeken van de Koningin (sinds 1980) is te vinden.
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reggeFiber in rijssen

In Rijssen opende de Prins van Oranje op 8 juni het nieuwe hoofdkantoor van 
glasvezelnetwerkbedrijf Reggefiber. Reggefiber is een samenwerkingsverband tussen 
investeringsmaatschappij Reggeborgh en KPN. Het is de ambitie van Reggefiber om 
iedere woning in Nederland aan te sluiten op haar glasvezelnetwerk. Bij de opening 
van het pand werd speciale aandacht besteed aan het maatschappelijk en economisch 
belang van glasvezel. Dik Wessels, grondlegger van Reggefiber, zei hierover: “Je haalt 
de maatschappelijke omgeving in je huiskamer.” De openingshandeling van de Prins 
bevestigde dit: door het versmelten van twee glasvezelkabels ontstond er direct een 
glasvezelverbinding met de Beatrixschool in Rijssen.

8 juni
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uiTreiking zilveren anjers

Op het Koninklijk Paleis in Amsterdam reikte de Koningin op 9 juni de Zilveren Anjers 
uit. Deze jaarlijkse onderscheidingen van het Prins Bernhard Cultuurfonds worden 
toegekend aan personen, die zich jarenlang belangeloos hebben ingezet voor cultuur of het 
natuurbehoud in Nederland, de Nederlandse Antillen of Aruba. Bij de oprichting van het 
naar hem vernoemde fonds in 1950 zei Prins Bernhard over de Zilveren Anjer: “Het is niet 
bedoeld als blijk van waardering voor een bepaald vak, maar voor onverplicht werk ten bate 
van het culturele leven.” De Zilveren Anjers waren dit jaar voor Ena Dankmeijer-Maduro,  
Jan Sonneveld, Rob Lokin en Ria Geluk. 

9 juni
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globe leerlingenconFerenTie

In de Space Expo in Noordwijk bezocht de Prins van Oranje op 11 juni de GLOBE 
leerlingenconferentie. GLOBE, in 1995 gestart door Al Gore, is een internationaal 
lesprogramma waarbij 22.000 scholieren in 111 landen de natuur en het milieu in 
hun omgeving onderzoeken. De gegevens worden verzameld in een database, die 
wetenschappers gebruiken voor onderzoek. In Nederland maken onder andere het KNMI  
en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) gebruik van de door scholieren 
verzamelde informatie.

11 juni
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opening grooTsTe radioTelescoop

In Drenthe opende de Koningin op 12 juni de grootste radiotelescoop ter wereld: LOFAR 
(Low Frequency Array). De telescoop voor astronomisch onderzoek bestaat uit een netwerk 
van 25.000 kleine antennes, die verspreid zijn over 36 velden in Noord-Nederland. Dertig 
daarvan liggen in Drenthe. De antennes worden door glasvezels verbonden met een 
supercomputer. Naast sterrenkundigen kunnen ook landbouwdeskundigen en geofysici 
gebruik maken van het sensornetwerk van LOFAR. Ondergrondse sensoren verzamelen 
gegevens over de structuur van de aardbodem. Dit draagt bij aan de ontwikkeling van 
modellen voor bodemdaling, watermanagement en gaswinning. De Koningin bezocht 
LOFAR twee jaar geleden ook al. Ze was destijds zo onder de indruk, dat ze beloofde de 
telescoop officieel te zullen openen zodra deze gereed was.

12 juni
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symposium op paleis op de dam

De Koningin, de Prins van Oranje en Prinses Máxima waren op 16 juni op het Koninklijk 
Paleis op de Dam aanwezig bij een symposium over ‘Journalism and democracy’. Eregasten 
waren de Britse journalist en schrijver Alan Rusbridger en de Amerikaanse journalist en 
publicist Michael Massing. Het symposium was georganiseerd door de Stichting Koninklijk 
Paleis te Amsterdam. Deze Stichting doet dit meestal twee keer per jaar. Vooraanstaande 
sprekers uit de hele wereld wordt gevraagd een inleiding te houden over een actueel thema. 
Na een diner is er gelegenheid tot het stellen van vragen en met de sprekers in debat te 
gaan. Gemiddeld 120 mensen wonen deze bijeenkomsten bij. 
 
Ook op 12 november werd een paleissymposium georganiseerd. Het thema was toen  
‘The changing role of Europe in the future geopolitical system’. Als sprekers traden op  
de Indiase econoom en Nobelprijswinnaar prof. Amartya Sen en dr. Moisés Naím,  
de Venezolaanse oud-hoofdredacteur van het magazine Foreign Policy.

16 juni 
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diploma-uiTreiking leerorkesT

In aanwezigheid van Prinses Máxima ontvingen op 17 juni 85 kinderen een diploma van het 
Leerorkest in Amsterdam. Het Leerorkest is een initiatief van de Stichting Muziekcentrum 
Zuidoost, waarbij basisschoolleerlingen vier jaar lang onder schooltijd les krijgen in het 
bespelen van een muziekinstrument. Ter afsluiting van de opleiding speelden de kinderen 
met hun docenten en musici van het Nederlands Philharmonisch Orkest een speciaal voor 
hen gecomponeerd stuk. Ook brachten ze het Argentijnse wiegenliedje Arrorró Mi niño ten 
gehore, dat de Prinses bijzonder ontroerde. De Prinses was zeer onder de indruk van het 
Leerorkest en sprak met initiatiefnemer Marco de Souza over de mogelijkheden ook buiten 
Amsterdam Leerorkesten op te zetten.  

17 juni
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huwelijk zweedse kroonprinses vicToria

Verschillende leden van de Koninklijke Familie waren op 19 juni aanwezig in Stockholm 
bij het huwelijk van Kroonprinses Victoria van Zweden en Daniel Westling. Onder de vele 
internationale gasten bevonden zich de Koningin, de Prins van Oranje, Prinses Máxima, de 
prinsen Friso en Constantijn en de prinsessen Mabel en Laurentien. 
Prinses Catharina-Amalia vervulde als een van de bruidsmeisjes een bijzondere rol tijdens 
de huwelijksplechtigheden. De Prinses is het petekind van de Zweedse Kroonprinses. Prinses 
Victoria is op haar beurt het petekind van Koningin Beatrix. 

19 juni
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ouderavond over Financiële opvoeding

Prinses Máxima nam op 21 juni op de christelijke basisschool Dol-Fijn in Deventer deel aan 
een ouderavond over het thema ‘Financiële opvoeding’. Uit onderzoek blijkt dat 75% van de 
ouders van schoolkinderen door de economische crisis meer belang is gaan hechten aan  
de financiële opvoeding. De Prinses sprak met ouders van kinderen uit de groepen zeven 
en acht over zaken als zakgeld, het doen van klusjes, sparen en het gebruik en de kosten 
van de mobiele telefoon. De ouderavond werd ingevuld door het Nibud in samenwerking 
met CentiQ, Wijzer in geldzaken. In september 2010 werd Prinses Máxima erevoorzitter van 
CentiQ.

21 juni 
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nl2040

Uit handen van directeur Coen Teulings ontvingen de Prins van Oranje en Prinses Máxima 
op 22 juni het eerste exemplaar van de studie The Netherlands of 2040 van het Centraal 
Planbureau. Centraal in dit rapport staat de vraag waar Nederland in 2040 zijn geld 
mee verdient. Omdat één antwoord op de vraag niet te geven is, zijn in de studie vier 
toekomstscenario’s uitgewerkt. Ieder scenario laat zien welke gevolgen het heeft voor 
de open Nederlandse economie. Alhoewel de scenario’s verschillen, hebben ze wel één 
constante factor: voor de toekomst van Nederland zijn slimme mensen en sterke steden 
cruciaal. 

22 juni
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uiTreiking koning willem i prijs

In Den Haag reikte de Prins van Oranje op 25 juni de Koning Willem I Prijs uit. Deze 
tweejaarlijkse onderscheiding wordt toegekend door de Koning Willem I Stichting, waar 
de Prins sinds 2002 erevoorzitter van is. De prijs is bedoeld voor excellente ondernemers 
die durf, daadkracht, innovatievermogen en creativiteit laten zien. De winnaar in de 
categorie midden- en kleinbedrijf was Adams Musical Instruments uit Ittervoort. Stage 
Entertainment won in de categorie grootbedrijf. De Prins zou beide bedrijven later ook 
bezoeken. De minister van Economische Zaken, Maria van der Hoeven, zei na afloop over 
de uitreiking van de prijs: “Dit is ook Oranjegevoel. Innovatie, daar draait het om in het 
bedrijfsleven. De meest vernieuwende bedrijven kunnen we niet genoeg in het zonnetje 
zetten.”

25 juni
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nederlandse veTeranendag

In aanwezigheid van de Prins van Oranje vond op 26 juni in Den Haag voor de zesde keer 
de Nederlandse Veteranendag plaats. Na een plechtige bijeenkomst in de Ridderzaal kregen 
zeventig militairen op het Binnenhof de herinneringsmedailles voor vredesoperaties 
uitgereikt. Aansluitend nam de Prins op de Kneuterdijk het defilé af. 

De eerste Veteranendag was op 29 juni 2005, de geboortedag van Prins Bernhard. Sinds 2008 
wordt deze dag altijd op de laatste zaterdag van juni georganiseerd. De Prins van Oranje 
is beschermheer van Veteranendag. Het evenement wordt georganiseerd door het Comité 
Nederlandse Veteranendag en is bedoeld als eerbetoon aan de ruim 100.000 Nederlandse 
veteranen die zich, vanaf de Tweede Wereldoorlog tot aan vandaag, hebben ingezet voor 
vrede, veiligheid en de internationale rechtsorde.

26 juni
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FoTosessie op eikenhorsT

De tuin van de Eikenhorst, de privéwoning van de Prins van Oranje en zijn gezin, was in de 
zomer van 2010 het decor van de halfjaarlijkse fotosessie met de media. In die periode was 
Nederland in de ban van het WK voetbal. Het Nederlands elftal zou de halve finale spelen 
tegen Uruguay. Ook bij het kroonprinselijk paar en hun dochters Catharina-Amalia, Alexia 
en Ariane was de Oranjekoorts opgelopen. De voetballen en de vuvuzela’s waren daar het 
zichtbare bewijs van. 

zomer 
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Mediacode

De mediacode heeft tot doel de persoonlijke levenssfeer van de leden van het Koninklijk 
Huis te beschermen. Het is geen overeenkomst tussen de Rijksvoorlichtingsdienst en de 
media, maar beschrijft nationale en internationale wet- en regelgeving en de jurisprudentie 
op het gebied van de privacybescherming. Die geldt voor alle inwoners van Nederland, 
dus ook voor de leden van het Koninklijk Huis. Dankzij de mediacode kunnen de kinderen 
van de Koninklijke Familie genieten van een ongestoorde jeugd en kunnen leden van het 
Koninklijk Huis zich vrij bewegen bij privé-aangelegenheden. Media die de persoonlijke 
levenssfeer van de leden van het Koninklijk Huis respecteren worden uitgenodigd voor 
fotosessies tijdens of vlak voor de vakantie. 
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herdenking vliegramp Tripoli

In aanwezigheid van de Koningin en professor mr. Pieter van Vollenhoven werd op 30 juni 
in Den Haag de vliegramp in Tripoli herdacht. Daar stortte op 12 mei 2010 een vliegtuig van 
Afriqiyah Airways neer. 103 Mensen vonden de dood, waaronder 70 Nederlanders. Slechts 
één persoon, een negenjarig Nederlands jongetje, overleefde de ramp. De bijeenkomst gaf 
nabestaanden van de slachtoffers de gelegenheid om samen met lotgenoten hun dierbaren 
te herdenken. Na afloop was er een informeel samenzijn waarbij de Koningin sprak met 
nabestaanden en hulpverleners. 

30 juni
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nederlands elFTal op noordeinde

Op 13 juli ontving Hare Majesteit de Koningin bondscoach Van Marwijk, aanvoerder Van 
Bronckhorst, spelers en staf van het Nederlands voetbalelftal op Paleis Noordeinde. De 
ontvangst was als blijk van waardering voor de tweede plaats die het elftal wist te behalen 
op het WK voetbal in Zuid-Afrika. Na een ontspannen samenzijn achter gesloten deuren 
volgde een vrolijke bordesscène op de trappen van het Paleis. 

13 juli
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hardzeilen in sneek

Op 11 augustus was de Koningin op het Sneekermeer bij de Hardzeildag van de  
75e Sneekweek. Volgens een woordvoerder van de organisatie was het mede door het  
bezoek van de Koningin een schitterende dag. “Dit was echt de kroon op ons werk en  
onze inzet van de afgelopen 75 jaar.”

De Groene Draeck

Ter gelegenheid van haar 18e verjaardag in 1956 kreeg Prinses Beatrix ‘De Groene Draeck’ 
cadeau van het Nederlandse volk, destijds verenigd in het Comité Varend Nederland.  
De Groene Draeck is een lemsteraak en is vernoemd naar het vlaggenschip van zeeheld 
Piet Hein. De Koninklijke Familie gebruikt het schip voornamelijk voor privé-doeleinden. 
Zo nu en dan wordt het schip ook gebruikt bij officiële gelegenheden. De Prins van Oranje 
nam tijdens Sail Amsterdam 2010 de traditionele vlootschouw af vanaf De Groene Draeck. 
Muiden is de thuishaven van het vijftien meter lange zeiljacht. In 1996 is afgesproken dat 
het reguliere onderhoud en de exploitatie van de Groene Draeck ten laste komt van de Staat 
en wordt uitgevoerd door het Marinebedrijf. Met betrekking tot het groot onderhoud dat na 
52 jaar noodzakelijk is, heeft de Koningin aangegeven dit zelf te betalen.

11 augusTus
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herdenking bij indisch monumenT

Bij het Indisch Monument in Den Haag werd op 15 augustus de capitulatie van Japan 
herdacht. De Koningin leg† één keer in de vijf jaar een krans bij dit monument. Door de 
overgave van Japan kwam 65 jaar geleden een einde aan de Tweede Wereldoorlog in 
Zuidoost-Azië en daarmee was het hele Koninkrijk der Nederlanden bevrijd. De Stichting 
Herdenking 15 augustus 1945 organiseert jaarlijks deze herdenking voor alle burger- en 
militaire slachtoffers uit voormalig Nederlands-Indië. De bijeenkomst werd bijgewoond 
door ongeveer 2.000 belangstellenden. 

15 augusTus
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in gesprek meT 400 gnk baT

Op 24 augustus bracht de Prins van Oranje een werkbezoek aan het 400 Geneeskundig 
Bataljon van de Koninklijke Landmacht. Dit bataljon bestaat uit militairen en medici 
(voornamelijk reservisten) die uitgezonden kunnen worden op missies. Het 400 
Geneeskundig Bataljon nam onder meer deel aan de missie in Afghanistan. Op de Generaal 
Spoorkazerne in Ermelo nam de Prins deel aan een les spoedeisende hulp. In het militair 
veldhospitaal sprak hij met militairen van het bataljon over hun ervaringen vóór, tijdens 
en na uitzendingen. Het personeel van dit bataljon heeft op uitzending te maken met zeer 
heftige situaties. Er wordt daarom veel aandacht besteed aan nazorg. 

24 augusTus
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Prins en defensie

De Prins van Oranje heeft een bijzondere band met de Nederlandse krijgsmacht. Hij 
vervulde zijn dienstplicht bij de Koninklijke Marine van augustus 1985 tot januari 1987.  
In deze periode diende hij als wachtofficier aan boord van de fregatten Hr.Ms. Tromp en  
Hr.Ms. Abraham Crijnssen. Als onderdeel van een herhalingsoefening voer hij in 1988 
eveneens als wachtofficier een aantal weken mee aan boord van de Hr.Ms. Van Kinsbergen. 
In 1994, na zijn studie in Leiden, heeft de Prins een aantal maanden colleges gevolgd 
aan het Instituut Defensie Leergangen, waarbij het accent lag op aspecten van de 
Koninklijke Landmacht en de Koninklijke Luchtmacht. De Prins van Oranje heeft de rang 
van Commandeur der Koninklijke Marine Reserve; eenzelfde rang heeft hij bij de andere 
krijgsmachtdelen. Zijn band met de Koninklijke Luchtmacht is mede gebaseerd op zijn 
liefde voor vliegen. Hij heeft het groot militair vliegbrevet, dat hem op 18 januari 1994 door 
Prins Bernhard werd uitgereikt. De Prins bezoekt jaarlijks eenheden en staven van alle 
krijgsmachtdelen. Hij brengt ook regelmatig bezoeken aan oefeningen en missies in het 
buitenland. Op Veteranendag neemt de Prins van Oranje het defilé af op de Kneuterdijk in 
Den Haag; hij is beschermheer van het Comité Nederlandse Veteranendag. 
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hulde aan jeugd olympisch Team

Op sportcentrum Papendal huldigde de Prins van Oranje op 30 augustus de 
medaillewinnaars van de Jeugd Olympische Spelen die net terug waren uit Singapore. Het 
was voor het eerst dat de Jeugd Olympische Spelen werden gehouden. Het evenement richt 
zich op toptalenten tussen de veertien en achttien jaar. De Prins had, als lid van het IOC, de 
jeugdspelen in Singapore ook bezocht. De Nederlandse Oranjeploeg bestond uit 36 sporters. 
Het team kwam thuis met vier medailles: één brons (wielrenner Friso Roscam Abbing), twee 
zilver (zeilster Daphne van der Vaart en handboogschutter Rick van den Oever) en één goud 
(een zwaarbevochten winst door de meisjeshockeyploeg). 

30 augusTus
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Twee keer oranje Fonds

De Prins van Oranje bezocht op 31 augustus twee projecten die financieel worden 
ondersteund door het Oranje Fonds. ’s Ochtends liet hij zich informeren over het 
kunstproject ‘Zon op Zuid’ in Arnhem. Op de bank van deelnemer Edwin Gieling hoorde 
de Prins hoe de Arnhemse Stichting Beleven kunst inzet om de leefbaarheid en sociale 
cohesie in de wijken te versterken. ’s Middags was de Prins bij het ‘Dagelijks Bestaan’ in 
Zutphen. Daar krijgen jongeren die vroegtijdig hun school hebben verlaten de kans hun 
talenten te ontwikkelen. In de woorden van initiatiefnemer Karel Overbeek: “Jongeren die 
hier binnenkomen zijn gepassioneerde nee-zeggers, weten niet meer wat ze met hun leven 
aanmoeten. Wij werken eraan dat ze als gepassioneerde ja-zeggers weer hun plek innemen 
in de samenleving.”

31 augusTus
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opening vernieuwde poliTieacademie

In Apeldoorn opende de Koningin op 6 september het gerestaureerde en uitgebreide 
gebouw van de Politieacademie. Nagenoeg alle opleidingen van de Politieacademie zijn 
geconcentreerd in het monumentale pand in Apeldoorn. Hiermee is deze locatie het 
hart van het politieonderwijs in Nederland. Jaarlijks volgen ruim 3.500 studenten een 
basisopleiding en 21.000 politiemedewerkers een vervolgopleiding op een van de locaties 
van de Politieacademie in Nederland. 

6 sepTember 
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beursTrommeldag

Met een slag op de bekende gong opende de Prins van Oranje op 7 september de 
Beurstrommeldag van de Amsterdamse beurs. Op de jaarlijkse Beurstrommeldag wordt 
herdacht dat een weesjongen in 1622 door tromgeroffel een aanslag door de Spanjaarden 
op de beurs wist te voorkomen. Daarom maakten tijdens de opening ook groepen 
Amsterdamse schoolkinderen met trommels een oorverdovend geluid. In een aansluitende 
bijeenkomst over de toekomst van de Nederlandse economie, sprak de Prins over het belang 
om kinderen te leren mee te groeien met de voortdurende technologische vernieuwingen. 
“Er is erg veel onzeker over het Nederland van 2040, maar ik denk dat we wel aan 
kunnen nemen dat het een kennissamenleving zal zijn – in welke vorm dan ook – waarin 
digivaardigheden en digibewustzijn de kern zullen vormen. Laten we ons land dan zo 
inrichten dat de nieuwe generatie daar straks klaar voor zal zijn.”

7 sepTember
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recordpoging simulTaan voorlezen

Prinses Laurentien was op 9 september aanwezig bij de nationale recordpoging simultaan 
voorlezen, een initiatief van Stichting Lezen & Schrijven in het kader van de jaarlijkse 
Week van de Alfabetisering. 45.831 Basisschoolkinderen in Nederland en op Bonaire lazen 
om klokslag 15.00 uur gelijktijdig voor uit het boek Geel gras van Simon van der Geest. Uit 
onderzoek blijkt dat een kwartiertje lezen per dag de woordenschat aanzienlijk vergroot 
en de taalontwikkeling van kinderen verbetert. Aan de vorige recordpoging simultaan 
voorlezen deden 7.000 kinderen mee. Prinses Laurentien is oprichter en voorzitter van de 
Stichting Lezen & Schrijven.

9 sepTember
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acTie schoenmaaTjes

Prinses Máxima hielp de leerlingen van de Bavinckschool in Den Haag op 9 september met 
het inpakken van schoenendozen voor de actie Schoenmaatjes van Edukans. Schoenmaatjes 
is een actie waarbij kinderen in Nederland een schoenendoos vullen met speelgoed 
en schoolspullen voor kinderen in ontwikkelingslanden. In de afgelopen vijftien jaar 
ontvingen twee miljoen kinderen in landen als Oeganda, Malawi en Irak een dergelijke 
doos. 

9 sepTember
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sloT-rondeTaFelconFerenTie

De Koningin ontving op 10 september op Paleis Huis ten Bosch de delegatieleiders van de 
Slot-rondetafelconferentie (Slot-RTC). De Slot-RTC werd de dag daarvoor gehouden in de 
Ridderzaal in Den Haag. Tijdens deze Slot-RTC werd, onder voorzitterschap van demissionair 
minister-president Balkenende, het staatkundig hervormingsproces binnen het Koninkrijk 
der Nederlanden formeel afgerond. De Nederlandse Antillen zijn per 10 oktober 2010 als 
land opgeheven. Curaçao en Sint Maarten zijn, net als Aruba, zelfstandige landen binnen 
het Koninkrijk geworden. Bonaire, Sint Eustatius en Saba zijn onderdeel geworden van het 
Nederlandse staatsbestel. 

10 sepTember
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miliTair revalidaTie cenTrum

Op 15 september bezocht de Koningin het Militair Revalidatie Centrum Aardenburg in 
Doorn. Ze sprak daar onder meer met militairen die gewond zijn geraakt tijdens de missie 
in Afghanistan over de voortgang van hun herstel en hun toekomstplannen. Ze werd ook 
ingelicht over de werkwijze van het revalidatiecentrum en ontmoette medewerkers en 
patiënten van de verpleegafdeling, de fysiotherapie en de arbeidstherapie. In het centrum 
revalideren zowel militairen als burgers. In 2009 zijn meer dan 1.300 nieuwe patiënten 
behandeld. Een gewonde militair over het bezoek van de Koningin: “Een hele erkenning dat 
ze ons komt bezoeken. Er is toch iets gebeurd waar je de rest van je leven aan vast zit. Dat 
dat niet vergeten wordt, doet me goed.”

15 sepTember
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prinsjesdag

Voor de 31e keer sprak Hare Majesteit de Koningin op Prinsjesdag de troonrede uit.  
Het was de laatste troonrede onder verantwoordelijkheid van het demissionaire  
kabinet-Balkenende IV. De onderhandelingen over een nieuw kabinet bevonden zich  
op dat moment in een afrondende fase. In de troonrede maakt de regering haar plannen 
voor het komende jaar bekend. Artikel 65 van de Grondwet zegt hierover: “Jaarlijks op de 
derde dinsdag van september of op een bij de wet te bepalen eerder tijdstip wordt door of 
namens de Koning in een verenigde vergadering van de Staten-Generaal een uiteenzetting 
van het door de regering te voeren beleid gegeven”. 

De troonrede wordt officieel vastgesteld door de ministerraad. De ministerraad draagt dus 
de verantwoordelijkheid voor de inhoud. Sinds 1904 spreekt de Koningin de troonrede uit 
in de Ridderzaal. Daarvoor gebeurde dit in de vergaderzaal van de Tweede Kamer. In de 
Ridderzaal zitten op Prinsjesdag de leden van de Eerste en Tweede Kamer en alle ministers 
en staatssecretarissen. Ook aanwezig zijn ministers van Staat, leden van de Raad van 
State, vertegenwoordigers van andere Hoge Colleges van Staat, Commissarissen van de 
Koningin, enkele burgemeesters en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties 
(waaronder werkgevers- en werknemersorganisaties). De Ridderzaal is de oudste 
vergaderzaal van het land. Graaf Floris V van Holland liet de Ridderzaal in 1280 bouwen 
voor het uitoefenen van zijn regeringstaken. 

21 sepTember
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Traditiegetrouw rijdt de Koningin in de Gouden Koets naar de Ridderzaal. De Prins van 
Oranje en Prinses Máxima zitten ook in die koets. In het tweede rijtuig volgen  
Prinses Margriet, professor mr. Van Vollenhoven, Prins Constantijn en Prinses Laurentien 
in de galaglasberline. De Gouden Koets behoort tot de galaberlines en wordt – als de 
Koningin erin zit – getrokken door acht paarden. Dit jaar gooide een man een glazen 
waxinelichthouder naar de koets. Hij werd direct ingerekend. Ruim 40.000 mensen  
stonden dit jaar langs de route van de rijtoer om een glimp op te vangen van de Koningin 
en haar familie.

Ook in 2010 werd Prinsjesdag afgesloten op het balkon van Paleis Noordeinde. De Koningin, 
de Prins van Oranje, Prinses Máxima, Prins Constantijn, Prinses Laurentien, Prinses Margriet 
en professor mr. Pieter van Vollenhoven zwaaiden daar naar het toegestroomde publiek.  
De bekende balkonscène werd opgevrolijkt door een ludieke actie van studenten uit 
Enschede die ballonnen met een spandoek oplieten met de tekst ‘Uwe Majesteit, tijd voor 
Twente’. De studenten nodigden zo de Koningin uit om Koninginnedag te komen vieren  
in Enschede. 
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bij de vn 

Op 22 september waren zowel de Prins van Oranje als Prinses Máxima bij de Verenigde 
Naties in New York voor diverse bijeenkomsten en ontmoetingen met verschillende 
hoogwaardigheidsbekleders en experts. In aanwezigheid van de Secretaris-Generaal van 
de Verenigde Naties sprak de Prins als voorzitter van de Adviesraad Water en Sanitatie op 
een bijeenkomst over water. De Prins zei zich te blijven inzetten voor goede sanitatie, betere 
hygiëne en schonere leefomstandigheden voor miljoenen mensen in ontwikkelingslanden. 
Als de afgesproken doelstelling voor water en sanitatie wordt gehaald, zo betoogde de Prins, 
heeft dat immers direct effect op bijna alle andere millenniumdoelen. 

Prinses Máxima, speciaal pleitbezorger van de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties 
voor toegankelijke financiële diensten, sprak op een bijeenkomst waar ook demissionair 
minister-president Balkenende en de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken 
Clinton als spreker optraden. Met een voorbeeld toonde zij het belang van toegankelijke 
financiële diensten aan. “In Tanzania kreeg ik te horen dat een onderwijzeres haar werk 
soms twee weken in de steek moet laten zodat ze naar het dichtstbijzijnde bankfiliaal kan 
gaan om haar salaris te krijgen. Twee weken! Ze moet op school zijn en kinderen les geven.”

22 sepTember
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herdenken geweldslachToFFers

Op 25 september woonde de Koningin de tiende herdenkingsbijeenkomst bij van de 
Stichting Dag Herdenken Geweldslachtoffers. Deze dag is bedoeld voor nabestaanden 
van mensen die door een geweldsmisdrijf om het leven zijn gekomen. De nabestaanden 
dragen een groot wit lint met daarop de namen van de slachtoffers. Eén van de in totaal 
driehonderd aanwezigen zei over de bijeenkomst: “Eigenlijk zouden we hier niet moeten 
staan. Niemand zou hier eigenlijk moeten zijn. Deze dag is heel emotioneel. Het is goed dat 
de Koningin aandacht heeft voor de nabestaanden. Dat geeft steun.”

25 sepTember
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burendag

Op 25 september namen de Prins van Oranje en Prinses Máxima een kijkje in Leusden, waar 
verschillende wijken enthousiast deelnamen aan Burendag. Burendag is een initiatief van 
het Oranje Fonds en Douwe Egberts. Hiermee willen ze activiteiten stimuleren die buren 
met elkaar in contact brengen. Het Kroonprinselijk paar bekeek niet alleen de activiteiten in 
Dinkelwijk en ’t Ruigeveld/’t Vlies, maar deed ook actief mee. Het bezoek van het paar was 
vooraf niet bekend gemaakt. De reden hiervoor volgens de Prins: “We willen het meemaken 
zoals het echt is. Dat lukt niet als onze komst van tevoren is aangekondigd. Dan komen er 
ook mensen van buiten de wijk.”

25 sepTember
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vernieuwde vumc alzheimercenTrum

Op 28 september was de Koningin in Amsterdam voor de opening van het vernieuwde 
VUmc Alzheimercentrum. Door de uitbreiding kan het centrum voortaan de zorg voor 
patiënten combineren met wetenschappelijk onderzoek en onderwijs. Veel jonge 
wetenschappers doen hier baanbrekend onderzoek. Dit is nodig om vooruitgang te boeken 
in de strijd tegen dementie, een ziekte die ook steeds meer jonge mensen treft. Een jong 
dementerende vrouw vertelde de Koningin haar persoonlijke verhaal. De patiënten in het 
centrum worden omgeven door heldere kleuren, natuurlijke materialen en veel daglicht. 
Hiermee wordt het gevoel van geborgenheid en welbevinden vergroot.

28 sepTember
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op de nieuwsredacTie

De Prins van Oranje en Prinses Máxima bezochten op 28 september de nieuwsredacties 
van de NOS en RTL Nieuws. Het was een informeel en vertrouwelijk werkbezoek. Ze kregen 
alles te horen over de dagelijkse afwegingen op een nieuwsredactie en de mechanismen die 
daarbij een rol spelen. Ook werd het paar geïnformeerd over de activiteiten van de redacties 
om meer in contact te komen met jongeren. Thema’s als crossmedialiteit en nieuws in de 
digitale wereld kwamen aan bod. “Interessant”, zo berichtte het paar later via Twitter. “Hoe 
betrek je publiek, hoe werkt een redactie?”

28 sepTember
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poliTie haaglanden

Het voorbereiden en uitvoeren van grote publieksevenementen stond centraal tijdens het 
werkbezoek van de Koningin op 29 september in Den Haag. Tijdens haar bezoek werd ze 
begeleid door de burgemeester van Den Haag, de heer Van Aartsen. Wat doet de politie 
allemaal in aanloop naar een grote demonstratie of een groot evenement? Hoe verloopt het 
op de dag zelf? Ze sprak met mensen die het beleid uitzetten, maar ook met de mensen die 
het op straat uitvoeren: een bomverkenner, een motorrijder, een ME’er, een geüniformeerde 
politieman en een rechercheur in burger. Deze mensen zijn bijvoorbeeld actief op 
Prinsjesdag. Op het stadhuis sprak de Koningin met onder meer de burgemeester over  
de dilemma’s waar organisatoren en overheid voor staan bij grote evenementen.

29 sepTember
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beëdiging gouverneurs 

Op 30 september beëdigde Hare Majesteit de Koningin de gouverneurs van Sint Maarten  
en Curaçao, de twee nieuwe landen binnen het Koninkrijk der Nederlanden. Bij de  
officiële beëdigingplechtigheid waren niet alleen de nieuwe gouverneurs de heer  
mr. F.M. de los Santos Goedgedrag (Curaçao) en de heer drs. E.B. Holiday (Sint Maarten) 
aanwezig, maar ook hun echtgenotes.

30 sepTember
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Beëdigingen

Bepaalde functionarissen die een hoog ambt binnen het Koninkrijk gaan bekleden worden 
beëdigd ten overstaan van de Koningin. De meest bekende beëdiging is die van een nieuw 
kabinet, maar de Koningin beëdigt ook gouverneurs van Aruba, Curaçao en Sint Maarten, de 
vice-president van de Raad van State en staatsraden, de president, vice-presidenten, leden en 
griffier van de Hoge Raad, de procureur-generaal en advocaten-generaal bij de Hoge Raad,  de 
president, leden en secretaris van de Algemene Rekenkamer, Nederlandse ambassadeurs en 
Commissarissen van de Koningin.

De Koningin ontvangt de te beëdigen personen op Paleis Huis ten Bosch of Paleis Noordeinde. 
Op 23 februari beëdigde de Koningin de heer De Jager als minister van Financiën en mevrouw 
Huizinga-Heringa als minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. 
Op 14 oktober 2010 vond de beëdiging van bewindslieden van het kabinet-Rutte-Verhagen 
plaats. In 2010 hebben in totaal 47 personen de eed of belofte afgelegd ten overstaan van 
de Koningin. Naast de bewindspersonen waren dit de gouverneurs van Aruba, Curaçao 
en Sint Maarten, de waarnemend rijksvertegenwoordiger voor de openbare lichamen Bonaire,  
Sint Eustatius en Saba, veertien nieuwe Nederlandse ambassadeurs, staatsraden, raadsheren 
en een advocaat-generaal bij de Hoge Raad en de nieuwe Commissarissen van de Koningin in  
de provincies Noord-Holland en Overijssel (op de foto de Overijsselse Commissaris mevrouw  
drs. A.Th.B. Bijleveld-Schouten tijdens haar installatie). Het is gebruikelijk dat de Koningin  
na de beëdiging met betrokkenen spreekt over hun taken en vakgebied.
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naTionaal Food congres

Prinses Máxima woonde op 30 september in Scheveningen de opening bij van het 
18e Nationaal Food Congres. Het tweedaagse congres is bedoeld voor topmanagers 
uit de levensmiddelenbranche. De Prinses hoorde een drietal sprekers vertellen over 
hun activiteiten in Afrika. Zij hopen dat door het financieren en ondersteunen van 
kleinschalige initiatieven er succesvolle bedrijfjes ontstaan waarmee mensen in hun eigen 
levensonderhoud kunnen voorzien. De praktijkvoorbeelden kwamen van de Albert Heijn 
Foundation, Social Responsibility Europe SCA Hygiene Products en Bake for Life. 

30 sepTember
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uiTreiking herinneringsmedailles 
vredesoperaTies

Op 1 oktober reikte Hare Majesteit de Koningin de Herinneringsmedaille voor 
Vredesoperaties uit aan militairen van de Task Force Uruzgan. In de Brabanthallen in  
Den Bosch kregen bijna 1.800 Nederlandse mannen en vrouwen een medaille voor hun 
inzet tijdens de ISAF-missie in Afghanistan. Ook de minister van Defensie, de Commandant 
der Strijdkrachten en vertegenwoordigers van de verschillende krijgsmachtonderdelen 
reikten de decoraties uit. De koninklijke belangstelling werd zeer gewaardeerd door de 
militairen. “Mooi dat ze er is, het is toch de Koningin. Namens haar zijn we in Afghanistan”, 
aldus de negentienjarige Jim Kuipers uit Den Bosch. Hij kreeg van de Koningin het 
Draaginsigne Gewonden opgespeld. 

1 okTober
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koninklijke prijs voor vrije 
schilderskunsT 

Uit handen van de Koningin ontvingen vier jonge kunstenaars op 8 oktober de Koninklijke 
Prijs voor Vrije Schilderskunst 2010. Moran Fisher, Carl Johan Högberg, Jenny Lindblom 
en Kim van Norren ontvingen ieder een cheque van 6.500 euro. De prijs is bedoeld als 
stimulans voor jong talent op het gebied van schilderskunst. Koning Willem III stelde de 
prijs in 1871 in. In een korte toespraak prees de Koningin de moed van de jonge kunstenaars 
voor het in de openbaarheid brengen van zoiets persoonlijks als een schilderij. Wie in 
de openbaarheid brengt wat hem of haar na aan het hart ligt, maakt zich daarmee ook 
kwetsbaar, aldus de Koningin.

8 okTober
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oFFicieel einde nederlandse anTillen

Ter gelegenheid van de officiële opheffing van het land Nederlandse Antillen per 10-10-10, 
waren de Prins van Oranje en Prinses Máxima op 9 en 10 oktober op Curaçao. Ze woonden 
de laatste Statenvergadering van de Nederlandse Antillen bij en zagen hoe om middernacht 
op het Brionplein in Willemstad de Antilliaanse vlag voorgoed werd gestreken. Tussen de 
plechtigheden door bezochten de Prins en Prinses twee projecten van het Oranje Fonds. De 
Koningin heeft alle Antilliaanse eilanden en Aruba op 10 oktober een telegram gestuurd.  
Zo schreef ze in het telegram aan de gouverneur van Curaçao: “Vandaag gaat ons Koninkrijk 
door de staatkundige vernieuwing een nieuwe fase in. Gaarne betuig ik op deze bijzondere 
dag mijn diep gevoelde verbondenheid met u, inwoners van het land Curaçao, en wens u 
allen geluk en voorspoed toe”.

9 en 10 okTober
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beëdiging nieuw kabineT

Op 14 oktober ontving de Koningin op Paleis Huis ten Bosch de kandidaat-ministers en 
-staatssecretarissen van het nieuwe kabinet. De formateur, de heer Mark Rutte, bracht 
zijn eindrapport uit aan de Koningin en aanvaardde de opdracht tot het formeren van 
een nieuw kabinet. De Koningin en de heer Rutte tekenden vervolgens enkele Koninklijk 
Besluiten over het ontslag van oude en de benoeming van nieuwe bewindspersonen. 
Vervolgens betrad de Koningin de Oranjezaal voor de beëdiging van het nieuwe kabinet.  
De heer Rutte stelde de nieuwe ministers voor aan de Koningin, waarna de beëdiging 
volgde. Eerst werd minister-president Rutte beëdigd, daarna de overige nieuwe ministers. 
Direct na de beëdiging ging het gezelschap naar buiten voor de traditionele bordesfoto. 
De plaats van bewindslieden op het bordes wordt bepaald door de volgorde van de 
hoofdstukken van de Rijksbegroting. Later die middag legden ook de staatssecretarissen 
in een aparte ceremonie ieder de eed of belofte af. Hierbij was, naast de Koningin, ook de 
minister-president aanwezig. 

14 okTober
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Koningin en kabinetsformatie

Als na verkiezingen blijkt dat de Tweede Kamer geen debat wil voeren om richting te geven 
aan de kabinetsformatie, begint de Koningin met het consulteren van haar vaste adviseurs. 
Dit zijn de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer en de vice-president van de Raad van 
State. Daarna worden de fractievoorzitters van alle partijen in de Tweede Kamer één voor 
één uitgenodigd voor een gesprek op Paleis Noordeinde. De consultaties zijn bedoeld om 
de Koningin te adviseren over de mogelijkheden voor de vorming van een kabinet en over 
de benoeming van een (in)formateur. Op basis van de consultaties benoemt de Koningin 
meestal één of twee informateurs. Het is niet ongebruikelijk dat er meerdere opeenvolgende 
informateurs worden benoemd. Het is de taak van de informateur om de mogelijkheden 
voor de vorming van een nieuw kabinet te onderzoeken. Dit onderzoek kan enige tijd duren. 
Wanneer de informateur(s) tot de conclusie is/zijn gekomen dat de vorming van een nieuw 
kabinet mogelijk is, benoemt de Koningin een formateur. Deze gaat daadwerkelijk over tot 
het vormen van een kabinet en het aanzoeken van bewindspersonen. De Koningin wordt 
tijdens de kabinetsformatie ambtelijk ondersteund door het Kabinet der Koningin. Het 
Kabinet der Koningin geeft via de Rijksvoorlichtingsdienst communiqués (persverklaringen) 
uit over het verloop van de kabinetsformatie. 
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ridders miliTaire willemsorde

Zes dragers van de Militaire Willemsorde werden op 22 oktober door de Koningin ontvangen 
op Paleis Noordeinde. Ook de Prins van Oranje en Prinses Máxima waren daarbij aanwezig. 
De ontmoeting stond in het teken van het 195-jarige bestaan van de Orde. De hoogste 
Nederlandse dapperheidsonderscheiding werd op 30 april 1815 door Koning Willem I 
ingesteld als erkenning voor hen die zich “in de strijd door het bedrijven van uitstekende 
daden van moed, beleid en trouw hebben onderscheiden”. Dat hoeft niet per se in tijden 
van oorlog te zijn. Oorspronkelijk was de Militaire Willemsorde uitsluitend bedoeld 
voor militairen, maar sinds 1940 kunnen ook burgers in aanmerking komen voor deze 
onderscheiding. De Koning(in) is automatisch Grootmeester van de Militaire Willemsorde. 

Op 22 oktober waren er nog negen Ridders Militaire Willemsorde in leven. Zes daarvan 
konden ingaan op de uitnodiging van de Koningin. Dit waren: 
mr. P.L. baron d’Aulnis de Bourouill (91), G.M. Hakkenberg (86), A. Hoeben (90), 
C.P. van den Hoek (89), kapitein M.J. Kroon (40) en F.J.W. den Ouden (96). Na de ontvangst 
op het Paleis legden de Ridders een krans bij het standbeeld van Prinses Wilhelmina in de 
Paleisstraat in Den Haag.

22 okTober
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bezoek aan brussel

Op uitnodiging van commissievoorzitter José Manuel Barroso bracht de Koningin op 
26 oktober een bezoek aan de Europese Commissie in Brussel. Zij sprak daar met hem 
en een aantal Eurocommissarissen onder wie mevrouw Neelie Kroes, belast met de 
portefeuille Digitale Agenda. Ook werd ze ontvangen door de voorzitter van de Europese 
Raad, de heer Herman van Rompuy. In het bestuurlijke hart van de Europese Unie werd ze 
geïnformeerd over de actuele stand van zaken met betrekking tot de Europese integratie 
na de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon. De Koningin was eveneens bij de 
opening van het nieuwe gebouw van de Nederlandse Permanente Vertegenwoordiging bij 
de Europese Unie. In dit gebouw zit ook de Nederlandse ambassade. 

26 okTober
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diner meT sTaaTsraden

Op 27 oktober bood Hare Majesteit de Koningin de leden van de Raad van State een diner 
aan op Paleis Noordeinde. Het diner wordt eens in de twee jaar gehouden. Ook de Prins van 
Oranje was daarbij aanwezig als lid. De Koningin is voorzitter van de Raad van State. Dit 
voorzitterschap is symbolisch en is vastgelegd in artikel 74 van de Grondwet. Daarin staat 
ook: “De vermoedelijke opvolger van de Koning heeft na het bereiken van de leeftijd van 
achttien jaar van rechtswege zitting in de Raad. Bij of krachtens de wet kan aan andere 
leden van het Koninklijk Huis zitting in de Raad worden verleend”. Indien de Koningin een 
vergadering van de Raad van State bijwoont, legt zij na de opening de feitelijke leiding van 
de vergadering in handen van de vice-president van de Raad van State. Deze functie wordt 
bekleed door de heer Herman Tjeenk Willink. Leden van het Koninklijk Huis die zitting 
hebben in de Raad hebben geen stemrecht.

Sinds 1 september bestaat de Raad van State uit de Raad, de Afdeling advisering en de 
Afdeling bestuursrechtspraak. De Raad komt één keer in de acht weken bij elkaar.  
De Afdeling advisering vergadert iedere woensdag. De agenda van de Prins van Oranje laat 
het niet altijd toe, maar in principe neemt hij deel aan de wekelijkse vergaderingen van de 
Afdeling advisering en de tweemaandelijkse vergaderingen van de Raad. 

27 okTober
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minisTer-presidenT op maandag

Iedere maandagmiddag ontvangt de Koningin de minister-president op Paleis Huis ten 
Bosch. Bovenstaande foto toont de aankomst van minister-president Rutte op  
1 november bij het Paleis. Naast haar gesprekken met de minister-president, spreekt  
de Koningin tevens met enige regelmaat de overige bewindslieden en heeft zij contact 
met Commissarissen van de Koningin, burgemeesters en andere binnen- en buitenlandse 
hoogwaardigheidsbekleders. Zij legt ook werkbezoeken af om direct met mensen te spreken 
over ontwikkelingen in de maatschappij. Tijdens zo’n werkbezoek laat een bewindspersoon 
of een burgemeester de Koningin nader kennismaken met een deel van zijn/haar vakgebied. 
Aan deze werkbezoeken wordt vooraf geen ruchtbaarheid gegeven om het bezoek en de 
gesprekken zo ongedwongen mogelijk te laten verlopen. 

Om een goed beeld te krijgen van de beleidsvoornemens van het nieuwe kabinet, ontving 
de Koningin tussen 14 oktober (de start van het nieuwe kabinet) en Kerst iedere minister 
afzonderlijk op Paleis Huis ten Bosch. Afspraken met alle staatssecretarissen werden daarna 
ingepland. 

1 november
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eersTe kamer op paleis

Op 2 en 3 november ontving de Koningin de leden van de Eerste Kamer op Paleis 
Noordeinde. Ook de Prins van Oranje en Prinses Máxima waren daarbij aanwezig. De 
Koningin wilde persoonlijk van de senatoren horen hoe zij invulling geven aan hun 
Kamerlidmaatschap. De Kamerleden werden in twee groepen ontvangen. De bijeenkomsten 
waren zo opgezet dat de Kamerleden in kleine groepjes konden spreken met zowel de 
Koningin, als de Prins en Prinses.

2 en 3 november
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eersTe naTionaal delTacongres

Op 4 november woonde de Prins van Oranje het eerste Nationaal Deltacongres bij in 
Scheveningen. Dit congres, georganiseerd door Deltacommissaris Wim Kuijken, werd 
bezocht door ruim 1.100 belangstellenden. Aan de hand van het thema ‘Werk aan de 
delta’ sprak men over de vraag hoe we ervoor kunnen zorgen dat Nederland nu en in de 
toekomst beschermd is tegen overstromingen en over genoeg zoet water beschikt. De 
wereld wordt regelmatig geschokt door watergerelateerde rampen met soms vele doden. 
De Prins hierover: “Nederland is daarentegen al meer dan vijftig jaar vrij gebleven van 
dit soort onheil. Dat komt door de grote zorg en aandacht die we hier besteden aan ons 
watermanagement en onze waterwerken. Maar dat vergt nu en in de toekomst dezelfde 
zorg, toewijding en onderhoud.”

4 november
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nanolab in TwenTe

De Prins van Oranje opende op 5 november het MESA+ NanoLab van de Universiteit Twente. 
Het nieuwe laboratorium is voorzien van de modernste techniek waarmee onderzoekers 
tot op de nanometer nauwkeurig kunnen werken. Een nanometer is een miljardste van 
een meter. Bij het werken op zo’n kleine schaal is een constant binnenklimaat cruciaal. 
Een neerdwarrelend stofje kan een onderzoek al compleet verstoren. Daarom is het 
NanoLab uitgerust met geavanceerde systemen die trillingen van de vloer tegengaan en 
die temperatuur, luchtvochtigheid en lichtinval stabiel houden. Het Nanolab biedt ruimte 
aan zo’n vijfhonderd onderzoekers. De opening van het Nanolab was onderdeel van een 
uitgebreider werkbezoek van de Prins aan Twente. Dit stond in het teken van innovatie en 
de ontwikkeling van een kennisgedreven economie. 

5 november
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sTarTersdag kvk

Prinses Máxima bezocht op 6 november de landelijke Startersdag van de Kamer van 
Koophandel in Den Haag. Op 21 locaties in het land kunnen mensen die zich aan het 
oriënteren zijn op het starten van een eigen bedrijf op de Startersdag informatie krijgen. De 
Prinses sprak met verschillende ondernemers die net een bedrijf zijn begonnen. Ook reikte 
ze aan de Kamer van Koophandel Den Haag een naambord uit van het Microfinancierings-
ondernemerspunt. Mensen kunnen hier terecht voor voorlichting, advies en coaching en 
voor het aanvragen van microkrediet.

6 november
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375 jaar joodse gemeenTe amsTerdam

In de Raw Aron Schuster Synagoge woonde Hare Majesteit de Koningin op 7 november de 
ceremoniële dienst bij in het kader van het 375-jarige bestaan van de Joodse Gemeente 
Amsterdam. Deze gemeente verzorgt diensten in vijf eigen synagogen, exploiteert een 
mikwe (ritueel bad) en biedt joods onderwijs. Ook verricht ze sociaal-, pastoraal- en 
cultureel werk. De Joodse Gemeente verzorgt bovendien het rabbinaal toezicht op kosjere 
winkels en instellingen in Amsterdam. 

7 november
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ronald mcdonald cenTre

In haar hoedanigheid van lid van het Comité van Aanbeveling van het Ronald 
McDonaldhuis, opende Prinses Marilène op 8 november een sportcentrum voor kinderen 
en jongeren met een handicap of chronische ziekte. Dit is een initiatief van het Ronald 
McDonald Kinderfonds. In het Ronald McDonald Centre, gelegen in Amsterdam-Noord, 
kunnen kinderen en jongeren sporten met behulp van innovatieve technieken. Het 
sportcentrum vervult ook een maatschappelijke rol. Zo worden kinderen en jongeren bij 
het sporten begeleid door studenten van het ROC van Amsterdam. Voor jongeren met een 
Wajong-uitkering biedt het centrum een leerwerktraject. Prinses Marilène opende het 
Ronald McDonald Centre samen met Marco van Basten en Ed Nijpels. 

8 november
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biosciences in boxmeer

Met een druk op de knop opende Prinses Máxima op 9 november de nieuwe productielijn 
van dierenvaccins van het Biosciences Center van Intervet Schering-Plough Animal Health 
in Boxmeer. De vaccins, die in Boxmeer worden gemaakt, zijn vooral bedoeld voor kleine 
huisdieren als honden, katten en pluimvee. Jaarlijks kan het bedrijf veertig miljoen glazen 
flesjes met een gevriesdroogd vaccin vullen. Hiermee is de door de Prinses geopende 
productiefaciliteit het grootste veterinaire vulpunt van gevriesdroogde vaccins ter wereld.

9 november
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zeeuwse scaldiahaven

De nieuwe Scaldiahaven van havenbedrijf Zeeland Seaports werd op 9 november officieel 
geopend door de Koningin. Het havenbedrijf is verantwoordelijk voor ontwikkeling, beheer, 
onderhoud en exploitatie van de havens van Vlissingen en Terneuzen. De ingebruikname 
van de Scaldiahaven markeert het 40-jarig bestaan van het havenbedrijf. De nieuwe haven 
is met een totale kadelengte van 2,4 kilometer niet alleen de grootste haven van Zeeland, 
het is met een prijskaartje van 60 miljoen euro ook de grootste investering ooit voor 
Zeeland Seaports. 

9 november
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kennismaking minisTer-presidenT

Op 10 november ontvingen de Prins van Oranje en Prinses Máxima minister-president 
Rutte op de Eikenhorst voor een kennismakingsgesprek. De Prins en Prinses hebben met de 
minister-president gesproken over formele zaken zoals de voorbereidingen voor het officiële 
bezoek aan Vietnam in 2011, maar ook de mobiele telefoonnummers werden uitgewisseld.

10 november
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inspecTie wesT-brabanTse waTerlinie

Professor mr. Pieter van Vollenhoven inspecteerde op woensdag 10 november in Bergen op 
Zoom het herstelde deel van de West-Brabantse Waterlinie. De inspectie vond plaats in het 
kader van de officiële opening van de reconstructie van het verdedigingswerk. De waterlinie 
werd in 1628 aangelegd met als doel het beschermen van Zeeland en de vaarverbinding 
tussen Zeeland en Holland tegen de Spanjaarden.

Stichting Vrienden van de West-Brabantse Waterlinie heeft negen organisaties 
samengebracht om de waterlinie, waaronder de forten De Roovere en Pinssen, weer 
zichtbaar en beleefbaar te maken. Een van die organisaties is de Stichting Menno van 
Coehoorn, waar professor mr. Van Vollenhoven beschermheer van is. De stichting zet zich 
in voor het behoud van historische verdedigingswerken. In navolging van Prins Frederik 
Hendrik, die in 1628 de verdedigingswerken aan een inspectie onderwierp, inspecteerde de 
heer Van Vollenhoven de waterlinie vanuit een boot.

10 november
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de krachT van sporT

Het Olympisch Stadion in Amsterdam vormde op 11 november het decor van de door het 
Oranje Fonds georganiseerde conferentie ‘De kracht van sport’. De Prins van Oranje was 
hierbij aanwezig. Het fonds ziet een grote rol weggelegd voor sport bij het versterken 
van het sociale weefsel in buurten en wijken. Ook de Appeltjes van Oranje stonden dit 
jaar in het teken van sport als middel om mensen bij elkaar te brengen. Succesvolle 
initiatieven presenteerden zich met als doel anderen ervan te laten leren. De Prins 
sprak onder andere met vrijwilligers die betrokken zijn bij het project N.E.C. Buurtbattle 
(dat een voetbalcompetitie organiseert tussen verschillende Nijmeegse wijken) en het 
maatjesproject Vette Pret (dat kinderen met kans op overgewicht koppelt aan een maatje 
om leuke dingen mee te doen). 

11 november
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op de maasvlakTe 2

De Koningin bezocht op 17 november de Maasvlakte 2 in de Rotterdamse haven. Zij sprak 
met betrokkenen over het economisch herstel en de voortgang van de aanleg van de tweede 
Maasvlakte. Ook zette ze voet op het nieuw opgespoten land om de in aanbouw zijnde kade 
van dichtbij te bekijken. De tweede Maasvlakte maakt Nederland 2.000 hectare groter en is 
van belang voor de toekomst van de Nederlandse economie. Op 28 april 2009 onthulde de 
Koningin al de namen van de toekomstige havens op Maasvlakte 2: Prinses Amaliahaven, 
Prinses Alexiahaven, Prinses Arianehaven en Prinses Margriethaven. 

17 november
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duiTsland en nederland

De president van de Bondsrepubliek Duitsland, de heer Christian Wulff, bezocht op  
18 november Nederland. De Koningin ontving hem op Paleis Noordeinde voor een lunch. 
Ook de Prins van Oranje en Prinses Máxima waren hier bij aanwezig. In een korte toespraak 
tijdens de lunch, zei de Koningin: “Mijnheer de Bondspresident, ‘Wir sind umgeben von 
Freunden’, zei u een paar weken geleden in Bremen bij de herdenking van de Duitse 
hereniging. Nederland is een van die vrienden – en is daar trots op. Het is een vriendschap 
die stoelt op nabuurschap en gelijkgezindheid.”

18 november
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bloemhoF roTTerdam

De Koningin bracht op 23 november, samen met burgemeester Aboutaleb, onverwacht 
een werkbezoek aan de Rotterdamse wijk Bloemhof. In buurthuis Oleander liet zij zich 
informeren over de Rotterdamse veiligheidsaanpak, in het bijzonder de aanpak van 
woonoverlast. Rotterdam zoekt in iedere wijk naar maatwerk en de juiste combinatie van 
preventieve, sociale, fysieke en economische maatregelen. De gemeente werkt daarbij nauw 
samen met politie, justitie, stadsmariniers en diverse andere organisaties, zoals de GG&GD. 
Ook de bewoners zijn intensief betrokken bij de aanpak in hun eigen wijk. De Koningin 
wandelde door de wijk en sprak met zowel bewoners als vertegenwoordigers van instanties 
over de (veilige) toekomst van Bloemhof.

23 november
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nieuwbouw bèTaFaculTeiT uva

Op 24 november opende de Koningin het nieuwe gebouw van de Faculteit der 
Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica van de Universiteit van Amsterdam 
(UvA). In het nieuwe gebouw zijn alle bètadisciplines van de UvA bij elkaar gebracht. 
Met de voltooiing van de nieuwbouw is de eerste van drie nog te vormen campussen 
gerealiseerd. De komende jaren volgen de gammawetenschappen op het Roeterseiland en 
de alfadisciplines op het Binnengasthuisterrein.

24 november
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voedselbank in roTTerdam

De Prins van Oranje bezocht op 25 november de Voedselbank in Rotterdam. Hij werd 
ontvangen door het echtpaar Sjaak en Clara Sies, de grondleggers van de voedselbanken in 
Nederland. Het doel is om armoede te bestrijden en verspilling van consumptieartikelen 
tegen te gaan. Aanvankelijk ging het alleen om etenswaren, maar tegenwoordig 
verstrekken voedselbanken bijvoorbeeld ook zeep, (af)wasmiddelen en luiers. De Prins sprak 
in de grote opslagloods van de Voedselbank met vrijwilligers die helpen met het inpakken 
van de pakketten. 

25 november
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back-up

Prinses Máxima nam op 2 december deel aan de landelijke werkconferentie ‘Back-up’ 
in Den Haag. Op de conferentie, georganiseerd door het Oranje Fonds, stond de inzet 
van vrijwilligers voor het verbeteren van toekomstkansen voor jongeren centraal. Er 
bestaan in Nederland vele initiatieven zoals huiswerkbegeleiding, mentorprojecten, 
weekendscholen, stagebegeleiding en coaching. Tijdens de conferentie bespraken de 
deelnemers de criteria voor succes. De Prinses deelde haar ervaringen die zij tijdens diverse 
werkbezoeken heeft opgedaan. Zij vindt het erg belangrijk dat jongeren perspectief hebben 
en zo nodig een steuntje in de rug krijgen om weer verder te kunnen. Met de uitkomsten 
van de bijeenkomst ontwikkelt het Oranje Fonds, op initiatief van de Prinses, een nieuw 
programma om nog meer jongeren te kunnen bereiken. 

2 december
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humaniTy house

Op 9 december opende Prinses Margriet in Den Haag het museum Humanity House, 
een initiatief van het Rode Kruis. Het Humanity House is een plek waar de bezoeker 
ervaart hoe het is om op de vlucht te zijn, een ramp te overleven en afhankelijk te zijn van 
noodhulp. Directeur Lisette Mattaar over het museum: “We willen mensen laten beleven 
wat het is om getroffen te zijn door rampen en conflicten. We willen een plek die je raakt, 
waardoor je beter begrijpt wat het is om in zo’n situatie te raken.” Met het Humanity House 
in Den Haag, de internationale stad van vrede en recht, hoopt het Rode Kruis jaarlijks 
dertigduizend bezoekers te bereiken. Prinses Margriet is erevoorzitter van het Nederlandse 
Rode Kruis en lid van de Governing Board van de Internationale Federatie van Rode Kruis en 
Rode Halve Maanverenigingen.

9 december
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30 jaar sTichTing ms research

Prinses Máxima was op 14 december in Alphen aan den Rijn voor de start van de viering 
van het 30-jarig jubileum van de Stichting MS Research. Samen met een aantal kinderen 
met de zenuwziekte multiple sclerose (MS) zag ze hoe dr. J. van Horssen een fellowship kreeg 
uitgereikt. Deze tweejaarlijkse prijs is bedoeld voor een veelbelovend wetenschapper op 
het gebied van MS. Met het aan de prijs verbonden geldbedrag van 430.000 euro kan de 
onderzoeker een eigen onderzoekslijn opzetten voor een periode van vier jaar.  
In Nederland hebben ruim 16.000 mensen MS. Na de uitreiking woonde de Prinses de 
voorstelling Duet bij. Dit toneelstuk is gebaseerd op het waargebeurde verhaal van 
Jacqueline du Pré, de beroemde Britse celliste bij wie op het hoogtepunt van haar carrière 
MS werd geconstateerd. 

14 december
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prins claus prijs 2010

Hare Majesteit de Koningin, de Prins van Oranje, Prinses Máxima, de prinsen Friso en 
Constantijn en de prinsessen Mabel en Laurentien waren op 17 december aanwezig bij 
de uitreiking van de Grote Prins Claus Prijs. Prins Friso, samen met Prins Constantijn, 
erevoorzitter van het Prins Claus Fonds, reikte de prijs uit aan de Algerijnse uitgever 
Barzakh Editions. De uitgeverij wordt met de prijs geëerd voor het geven van een stem aan 
Algerijnen, het bieden van ruimte voor kritische reflectie op de Algerijnse realiteit en voor 
het bouwen van een brug tussen verschillende talen en culturen. 

17 december
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bezoek ouders zedenzaak amsTerdam

De Prins van Oranje en Prinses Máxima spraken op 17 december en marge van een door 
de gemeente georganiseerde informatiebijeenkomst met ouders van kinderen die direct 
betrokken zijn bij een omvangrijke zedenzaak in Amsterdam. Door middel van hun 
aanwezigheid wilden zij hun medeleven tonen met deze kinderen en hun ouders. 

17 december
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kersTToespraak 2010

De traditionele kersttoespraak van de Koningin stond in 2010 in het teken van 
bemoediging en burgermoed. Kort voor de uitzending via radio en televisie, maakte de 
Rijksvoorlichtingsdienst de inhoud bekend:

“Uit de Tweede Wereldoorlog kennen we indrukwekkende voorbeelden van persoonlijke 
moed. Vijfenzestig jaar later en met minder vanzelfsprekendheden, lijkt het moeilijk het 
belang van innerlijke overtuiging en persoonlijke moed zichtbaar te maken. Maar opnieuw 
zijn er mensen die – ver weg en soms dichtbij – in actie komen waar onrecht heerst. 
Bemoediging kunnen wij allen, jong en oud, vinden in de gulden regel Behandel anderen 
zoals u wilt dat anderen u behandelen”.

25 december
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de ondersTeunende diensTen
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Op basis van artikel 41 van de Grondwet richt de Koningin haar Huis in. De Dienst van 
het Koninklijk Huis (DKH) bestaat uit de leden van Hofhouding en het personeel van de 
Hofhouding. Verspreid over Den Haag, Wassenaar, Amsterdam, Baarn en Apeldoorn zijn 
in totaal ongeveer driehonderd medewerkers werkzaam bij DKH. Paleis Noordeinde is het 
werkpaleis, daar zijn ook het Koninklijk Huisarchief en de Koninklijke Stallen te vinden. 

De Grootmeester geeft leiding aan de Dienst van het Koninklijk Huis. De Algemeen 
Secretaris draagt zorg voor de inhoudelijke ondersteuning en de correspondentie van 
de Koningin, de Prins van Oranje, Prinses Máxima en – voor zover dit de Koninklijke 
functie raakt – de leden van de Koninklijke Familie. Samen met particulier secretarissen 
en adviseurs is hij betrokken bij de keuzes voor, en de voorbereiding van alle publieke 
optredens van de leden van het Huis. Hij voert hierover nauw overleg met de directeur 
van het Kabinet der Koningin, de Rijksvoorlichtingsdienst en het Kabinet van de minister-
president.

Adjudanten die door de minister van Defensie ter beschikking zijn gesteld, vormen binnen 
DKH het zogenaamde Militaire Huis. Zij dragen bij aan de praktische voorbereiding, 
uitvoering en begeleiding van evenementen waar de Koningin en/of overige leden van het 
Koninklijk Huis bij aanwezig zijn. De Adjudant-Generaal is chef van het Militaire Huis en 
tevens belast met de coördinatie van veiligheidsaspecten, waaronder het onderhouden van 
contacten met de Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging van het Korps Landelijke 
Politiediensten.

diensT van heT koninklijk huis 
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De Ceremoniemeester geeft sturing en uitvoering aan de grote evenementen aan het Hof, 
zoals staatsbezoeken en officiële ontvangsten. Hij geeft ook adviezen over ceremoniële 
en protocollaire zaken. De Hofmaarschalk gaat over het huishoudelijk en ondersteunend 
personeel en geeft concrete invulling aan de ontvangsten door het staatshoofd, bijvoorbeeld 
bij een officiële lunch of het verblijf dat zij haar gasten aanbiedt. De Stalmeester verzorgt al 
het vervoer en heeft op Prinsjesdag een centrale rol in het samenstellen van de koninklijke 
stoet. 

Op 1 september 2010 nam de Koningin het boek De Gouden Koets, van Amsterdams geschenk 
tot nationaal symbool in ontvangst. Het boek, van Thijs van Leeuwen en Alberto Stofberg, 
geeft een compleet overzicht van de ontstaansgeschiedenis, het ontwerp, de bouw, de 
decoraties en het gebruik van de Gouden Koets. 

De Grootmeesteres speelt een belangrijke rol in het onderhouden van contacten met het 
Corps Diplomatique. Soms wordt bij de vrouwelijke leden van het Koninklijk Huis een 
Hofdame betrokken bij de voorbereiding en begeleiding van evenementen. Kamerheren zijn 
er in de hoofdstad en in principe in iedere provincie één. Zij kunnen in hun ambtsgebied de 
Koningin vertegenwoordigen of soms begeleiden. De Grootmeesteres, de Hofdames, en de 
Kamerheren vervullen een honoraire functie die onbezoldigd is.
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DKH heeft een hoofd Personeel & Organisatie. De Thesaurier beheert de financiën en 
is de financieel raadsman van de Koningin en de andere leden van het Koninklijk Huis. 
De Intendant is verantwoordelijk voor het dagelijks beheer en het onderhoud van de 
Koninklijke verblijven, waaronder ook de tuinen. Voor zover verantwoord met het oog 
op veiligheid, privacy, werkomstandigheden en kwetsbaarheid van de gebouwen, zijn 
de Koninklijke Paleizen (gedeeltelijk) toegankelijk voor publiek. Het Koninklijk Paleis 
Amsterdam werd in 2010 bezocht door ruim 170.000 mensen. 

Het Koninklijk Huisarchief beheert de archieven van het Huis van Oranje-Nassau en die 
van de Hoforganisatie, de bibliotheek en de museale collectie van de Stichting Historische 
Verzamelingen van het Huis van Oranje-Nassau. Aan het hoofd van de Koninklijke 
Houtvesterij Het Loo staat de Opperhoutvester. Deze is ook Rentmeester van het 
Kroondomein Het Loo. 

Tijdens het Museumweekend op 5 en 6 juni was er op de terreinen van Paleis Het Loo  
een presentatie met vijf koninklijke rijtuigen. Het publiek kon aanwezig zijn bij het  
inspannen van de paarden en de rijtuigen en kreeg uitleg over de verschillende tuigage  
en tenues en het verzorgen van de paarden. In november 2010 verscheen het boek 
‘Kroondomein Het Loo’. Hierin wordt de bewogen geschiedenis van de Oranjes met  
Het Loo uitgebreid in beeld gebracht. 
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kabineT der koningin

Het Kabinet der Koningin zorgt voor de ambtelijke ondersteuning van de Koningin bij de 
uitoefening van haar staatsrechtelijke taken en fungeert als schakel tussen de Koningin en 
de bewindspersonen. Het Kabinet is gevestigd op de Korte Vijverberg in Den Haag. De taken 
van het Kabinet liggen vast in het Koninklijk Besluit van 18 december 2003. De minister-
president is ministerieel verantwoordelijk voor het Kabinet. Het Kabinet, waar ongeveer 30 
mensen werken, bestaat uit een directie en drie afdelingen. 

De afdeling Staatsrecht en Openbaar Bestuur heeft als hoofdtaak het verzamelen, 
ordenen en analyseren van informatie over actuele onderwerpen die voor de Koningin 
van belang kunnen zijn. Deze afdeling bereidt de gesprekken voor van de Koningin 
met de minister-president en andere bewindspersonen en binnen- en buitenlandse 
hoogwaardigheidsbekleders. Voorafgaand aan staats- en werkbezoeken maakt de afdeling 
een achtergronddossier voor de Koningin. Deze bezoeken in binnen- en buitenland  
worden door het Kabinet der Koningin samen met de Dienst van het Koninklijk Huis en  
de Rijksvoorlichtingsdienst voorbereid. 



jaaroverzichT koninklijk huis 2010

140

De afdeling Wet- en Regelgeving en Verzoekschriften (WRV) heeft drie hoofdtaken:
•  het aan de Koningin ter tekening voorleggen van alle staatsstukken, zoals wetten, 

Koninklijke Besluiten en verdragen;
•  het informeren van de Koningin over ontvangen verzoekschriften en deze 

ter behandeling overdragen aan de bewindspersoon die voor het betrokken 
beleidsterrein verantwoordelijk is;

•  het archiveren van staatsstukken, ze in goede en geordende staat bewaren en  
na de wettelijke bewaartermijn overbrengen naar het Nationaal Archief.

Het Stafbureau zorgt voor de interne bedrijfsvoering van het Kabinet. Het gaat dan om 
praktische zaken als personeelsbeleid, financieel beheer, ict en facilitaire dienstverlening.
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rijksvoorlichTingsdiensT 

De communicatie over de leden van het Koninklijk Huis en de mediabegeleiding van 
publieke optredens van de leden in binnen- en buitenland wordt verzorgd door de 
Rijksvoorlichtingsdienst (RVD). De RVD is onderdeel van het ministerie van Algemene Zaken 
en valt onder de politieke verantwoordelijkheid van de minister-president. De RVD, die ook 
de woordvoering verzorgt van de minister-president en het kabinet, is gehuisvest op het 
Binnenhof in Den Haag. 

Naast woordvoering en mediabegeleiding bij publieke optredens, voert de RVD de redactie 
van www.koninklijkhuis.nl, www.youtube.com/koninklijkhuis en het Twitteraccount 
www.twitter.com/khtweets. De RVD doet per jaar ruim 300 persberichten uit, begeleidt 
de leden van het Koninklijk Huis bij zo’n 250 openbare optredens, beantwoordt een paar 
duizend mediavragen over (de leden van) het Koninklijk Huis en handelt enkele honderden 
interviewverzoeken af.

De website www.koninklijkhuis.nl telde in 2010 bijna 1,5 miljoen bezoekers. Op de site 
zijn onder meer de nieuwsberichten en alle toespraken na te lezen. In 2010 zijn de online 
communicatieactiviteiten van het Koninklijk Huis uitgebreid met een YouTube-kanaal en 
een Twitteraccount. Het YouTube-kanaal trok sinds de start op 18 maart tot eind 2010 meer 
dan één miljoen bezoekers. Het Twitteraccount Koninklijk Huis had rond de jaarwisseling 
ruim dertigduizend volgers. 
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FINANCIËN

De basis voor de uitgaven voor het Koninklijk Huis is vastgelegd in de Grondwet en de 
Wet Financieel Statuut van het Koninklijke Huis. De opzet van de begroting is vanaf het 
begrotingsjaar 2010 gebaseerd op de aanbevelingen van de stuurgroep Herziening Stelsel 
Kosten Koninklijk Huis, de stuurgroep-Zalm. Met het oog op transparantie bevat Begroting I 
De Koning nu alle uitgaven die samenhangen met het koningschap. Voorheen stonden de 
uitgaven verdeeld over de begrotingen van verschillende ministeries.

Momenteel ontvangen drie leden van het Koninklijk Huis een uitkering van de Staat. Dat 
zijn de Koningin, de Prins van Oranje en Prinses Máxima. De uitkering die zij krijgen bestaat 
uit een inkomensdeel en een component voor personele en materiële kosten. De andere 
leden van het Koninklijk Huis ontvangen geen uitkering van het Rijk.

FIsCAle AspeCteN

De Koningin en de overige leden van het Koninklijk Huis zijn belastingplichtig. Zo 
betalen zij voor privézaken inkomstenbelasting, WOZ en BPM. Er zijn wel bepaalde 
vrijstellingen voor de Koning, de vermoedelijk opvolger van de Koning en diens 
echtgenote. Dit betreft uitsluitend de belastingen over hun grondwettelijke inkomen en de 
vermogensbestanddelen die dienstbaar zijn aan de uitoefening van het koningschap; over 
privévermogen betalen zij allen vermogensbelasting.
 
Voor schenkingen aan derden geldt dat deze alleen zijn vrijgesteld wanneer zij deze uit 
hoofde van hun functie en hoedanigheid doen. Het betreft bijvoorbeeld schenkingen in 
het kader van de Koninklijke Prijs voor de Vrije Schilderkunst. Voorts zijn (om functionele 
redenen) alleen de Koning en de vermoedelijk opvolger van de Koning ook vrijgesteld van 
successie- en schenkingsrechten binnen het Koninklijk Huis; alle andere leden van het 
Koninklijk Huis zijn niet vrijgesteld.
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De Koning (I)
Grondwettelijke uitkering 2010 aan:   A B Totaal
(bedragen x € 1.000)

De Koning 828	 4.272	 5.100
De vermoedelijke opvolger van de Koning 245	 1.129	 1.374
De echtgenote van de vermoedelijke 
opvolger van de Koning 245	 376	 621

Totaal     7.095

De grondwettelijke uitkeringen zijn opgebouwd uit twee componenten. Een A-component, die het inkomensbestanddeel 

vormt. Een B-component, die betrekking heeft op personele en materiële uitgaven. 

Functionele uitgaven 2010 (bedragen x € 1.000) Realisatie (1) Vastgestelde Verschil
  begroting (2)  (1)-(2)

Personeel Dienst van het Koninklijk Huis 16.016	 17.529	 -1.513
Materieel Dienst van het Koninklijk Huis 9.171	 7.611	 1.560
Uitgaven voor luchtvaartuigen 693	 1.388	 -695
Onderhoud Groene Draeck 84	 47	 37
Bezoeken aan het Caribische deel van 
het Koninkrijk 30	 80	 -50

Totaal 25.994	 26.655	 -661

Voor een juiste vergelijking is bij de vastgestelde begroting tevens verwerkt de verlaging van de uitgaven voor  

de Groene Draeck vanwege het groot onderhoud dat de Koningin zelf betaalt.

Doorbelaste uitgaven 2010 (bedragen x € 1.000) Realisatie (1) Vastgestelde Verschil
  begroting (2)  (1)-(2)

Doorbelaste personele uitgaven 4.000	 3.951	 49
Doorbelaste materiële uitgaven 1.735	 1.772	 -37

Totaal 5.735	 5.723	 12

waarvan Rijksvoorlichtingsdienst 1.566	 1.520	 46
waarvan Militaire Huis 1.817	 1.812	 5
waarvan Kabinet der Koningin 2.352	 2.391	 -39
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januari 

Amsterdam	 Nieuwjaarsontvangsten	Nederlandse	genodigden	en	buitenlandse		 Koninklijke Familie

	 diplomaten	 	 

Brussel	 Toespraak	tijdens	bijeenkomst	Nederlandse	Vereniging		 Prinses Laurentien

Wenen	 Bijwonen	diner	The	Trilateral	Center	for	European	Studies		 Koningin

Breda	 Opening	expositie	‘Woord	&Wapen,	in	dienst	van	de	Nassaus’	 Prins van Oranje

Groningen	 Bijwonen	uitreiking	European	Border	Breakers	Awards	 Prinses Máxima

Den	Haag	 Uitblinkerlunch	 	Prins van Oranje, Prinses Máxima

Den	Haag	 Ontvangst	deelnemers	Ambassadeursconferentie	2010	 Koningin, Prins van Oranje, 

   Prinses Máxima,  

Prof.mr. Van Vollenhoven

Den	Haag	 	Bijwonen	opera	‘Albert	Herring’	ter	afsluiting	van	de	festiviteiten	t.g.v.		 Koningin

	 het	90-jarig	bestaan	van	de	Onderwijsraad	

Het	Loo	 Bijwonen	Nationale	Tuinvogeltelling	 Prof.mr. Van Vollenhoven

Utrecht	 Bijwonen	bijeenkomst	stuurgroep	‘In	vrijheid	verbonden’	 Koningin

Den	Haag	 	Openingsspeech	tijdens	microkredietevenement	georganiseerd	door		 Prinses Máxima

	 de	Wereldomroep	

Parijs	 Werkbezoek	Consultative	Group	to	Assist	the	Poor	i.k.v.	VN-functie	 Prinses Máxima 

Amsterdam	 Werkconferentie	Oranje	Fonds	‘Binding	in	de	Buurt’	 Prins van Oranje

Amsterdam	 Bijwonen	uitreiking	Merianprijs	van	de	Koninklijke	Nederlandse		 Prinses Máxima

	 Akademie	van	Wetenschap	

Brussel	 Bijwonen	uitreiking	Prinses	Margriet	Award	2010	  Prinses Margriet, Prinses	

Laurentien, Prins Constantijn

Berlijn	 Bijwonen	Responsible	Finance	Forum	 Prinses Máxima

Den	Haag	 Uitreiken	Erekruis	in	Huisorde	van	Oranje	aan	prof.	De	Ruiter	 Koningin

Den	Haag	 Lunch	met	Tweede	Kamercommissie	voor	Verkeer	en	Waterstaat	 Prins van Oranje

Februari 
	 	

Den	Haag		 Werkbezoek	Adviescommissie	Water	 Prins van Oranje 

Vlissingen	 Doop	1e	patrouilleschip	‘Holland’	 Koningin

Wassenaar	 Werkbezoek	aan	hulpdiensten	politie	en	brandweer	 Prins van Oranje

Hoorn	 Bezoek	aan	MF-ondernemerspunt	‘Startwijzer’	 Prinses Máxima

Frankfurt	 Bijwonen	SME	Finance	DFI	Working	Group	Meeting	 Prinses Máxima

Leiden	 Bezoeken	van	een	DeeltijdCafé	van	de	Taskforce	DeeltijdPlus	 Prinses Máxima

Vancouver	 Bijwonen	IOC-vergadering	en	Olympische	Spelen		  Prins van Oranje, Prinses Máxima

Vlissingen	 Bezoeken	van	een	MF-	ondernemersnetwerk	 Prinses Máxima

Kinderdijk	 Doop	sleephopperzuiger	‘Willem	van	Oranje’	op	scheepswerf	IHC	 Koningin

Lech	 Fotosessie	Lech	 Koninklijke Familie

Apeldoorn	 Opening	fototentoonstelling	‘Door	de	lens	van		 Prof.mr. Van Vollenhoven

	 prof.mr.	Pieter	van	Vollenhoven:	natuur	rond	Het	Loo’	
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Rotterdam	 Officiële	opening	van	het	zevende	Forum	van	de	‘World	Alliance	of	Cities		 Prinses Laurentien

	 Against	Poverty’	

Scheveningen	 Bijwonen	presentatie	laatste	editie	in	serie	‘Onbeperkt	Lezen’	 Prinses Laurentien

Luxemburg	 Inleiding	over	Europese	integratie	tijdens	galadiner	Nederlands		 Prins Constantijn, 

	 Handelsforum	 Prinses Laurentien

maart 
	 	

Amsterdam	 Opening	WOMEN	Inc.	Festival	2011	in	aanloop	naar	Internationale		 Prinses Máxima

	 Vrouwendag	

Brussel	 Werkbezoek	i.k.v.	functie	Raad	voor	Microfinanciering	in	Nederland	 Prinses Máxima

Den	Haag	 Ontvangst	Nederlandse	medaillewinnaars	Olympische	Winterspelen	2010		 Koningin, Prins van Oranje

	 te	Vancouver	

Den	Haag	 Bezoek	aan	project	‘Levensboeken’	van	de	Stichting	Hof		 Prinses Máxima

Amsterdam	 Bijwonen	symposium	‘Hoogrendement	Centrale’	 Prins van Oranje

Den	Haag	 Bezoeken	van	een	MF-ondernemersnetwerk		 Prinses Máxima

Den	Haag	 Ontvangst	Nederlandse	hulpverleners	Haïti	 Koningin, Prins van Oranje

Den	Haag	 Lunch	Vaste	Kamercommissie	LNV	 Prins van Oranje

Amstelveen	 Bijwonen	lancering	project	‘Cash’	 Prinses Máxima

Den	Haag	 Audiëntie	mevrouw	Merkel,	Bondskanselier	Bondsrepubliek	Duitsland	 Koningin

Amsterdam	 Gedeelte	bijwonen	jubileumbijeenkomst	t.g.v.	100-jarig	bestaan		 Koningin, Prinses Máxima

	 Koninklijk	Instituut	voor	de	Tropen	

Amsterdam	 Bijwonen	première	show	‘Daughters	of	Africa	the	hope	of	a	continent’	 Prinses Máxima

Canada	 Bijwonen	Vancouver	2010	Paralympic	Winter	Games	 Prinses Margriet

Hilversum	 Openen	van	Ondernemerspunt	Stew	 Prinses Máxima

Lisse	 Bijwonen	opening	Keukenhof	door	mevrouw	S.	Medvedeva	 Prinses Máxima

Wassenaar	 Ontvangst	‘Women	8’		 Prinses Máxima

Den	Haag	 Afscheidslunch	PvdA-bewindslieden	kabinet-Balkenende	IV	 Koningin, Prinses Máxima

Nieuwegein	 NL	Doet:	klussen	bij	Stichting	Jeugdland	 Koninklijke Familie

Nairobi	 Bijwonen	Wereld	Water	Dag	 Prins van Oranje

Den	Haag	 Bijwonen	openingsceremonie	van	XXXIIe	Internationale	voorjaarszitting		 Koningin

	 van	het	Model	European	Parliament	

Assen	 Landelijke	kick	off	‘Day	for	Change	Klasse!Actie’	 Prinses Máxima

Den	Helder	 Werkbezoek	Koninklijke	Marine	i.k.v.	bestrijding	piraterij	 Koningin

New	York	 Bijwonen	State	of	the	Planet	Conference	 Prinses Máxima

Valkenburg	 Opening	startmanifestatie	t.g.v.	125	jaar	VVV	Nederland	 Koningin

Uruzgan		 Bezoek	aan	Nederlandse	militairen		 Prins van Oranje	 		

Heel	 Aanwezig	bij	de	opening	van	De	Droombelevenis	 Prinses Annette

Groningen	 Speech	bij	conferentie	‘Dag	van	de	Letters’	 Prinses Laurentien

Amsterdam	 Bezoek	Amsterdam	University	College	 Prinses Máxima

Amsterdam	 Deelname	chatsessie	met	jongeren	over	thema	‘Omgaan	met	geld’	 Prinses Máxima

Schiedam	 Onthulling	van	beeld	van	kunstenaar	Sjef	Henderickx	ter	afronding	van		 Koningin

	 de	herinrichting	van	de	Grote-	of	St.	Janskerk	

Den	Haag	 Bijwonen	vergadering	van	de	Vereniging	Verslaggevers	Koninklijk	Huis	 	Prins van Oranje, Prinses Máxima

Den	Haag	 Bijwonen	oratie	van	de	houder	van	de	Prins	Claus	Leerstoel	 	Prins van Oranje, Prinses Máxima 

Wassenaar	 Inontvangstname	jubileumboek	ter	ere	van	75-jarig	bestaan	Duinrell	 Prof.mr. Van Vollenhoven

Den	Haag	 Startsein	geven	van	de	Nationale	Viering	van	de	Bevrijding	 Prins van Oranje
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april 

Kenia,	Rwanda	 Bijwonen	Africa/Middle	East	Regional	Microcredit	Summit	 Prinses Máxima

en	Tanzania	

Breda	 Bijwonen	Commandoraad	Koninklijke	Luchtmacht	 Prins van Oranje

Asperen	 Werkbezoek	Oranje	Fonds	aan	Dorpshuis	Eendracht	Maakt	Macht	 Prins van Oranje

Amsterdam	 Werkbezoek	aan	Google	Nederland	 Prins van Oranje

Lelystad	 Bijwonen	symposium	‘Voorbij	de	vanzelfsprekendheid’	t.g.v.	10-jarig		 Prins van Oranje

	 bestaan	Waterschap	Zuiderzeeland	

Haarlem	 Opening	regionaal	kinderdienstencentrum	Het	Duinhuis	 Prinses Margriet

Den	Haag	 Opening	nieuwe	onderkomen	Stichting	Fakonahof	 Prinses Máxima

Veldhoven	 Opening	10e	Michael-Wing-Systeem	op		 Prinses Máxima

	 kinderafdeling	Máxima	Medisch	Centrum	

Utrecht	 Opening	tentoonstelling	‘Royal	Class,	vorstelijk	reizen’	 Koningin

Amsterdam	 Bezoek	aan	twee	projecten	Oranje	Fonds,	‘Mode	met	een	Missie’	en	 Prinses Máxima

	 	‘Voorleesexpress’	

Den	Haag	 Ontvangst	leden	Staten	van	Aruba	en	Nederlandse	Antillen	 Koningin

Den	Bosch	 Verrichten	officiële	landelijke	start	van	het	78e	verkeersexamen	 Prinses Máxima

Denemarken	 Bijwonen	70e	verjaardag	Koningin	Margaretha	II	van	Denemarken	  Koningin, Prins van Oranje, 

Prinses Máxima

Utrecht	 Officiële	opening	nieuwe	Intensive	Care	Centrum	UMC	Utrecht	 Prinses Margriet

Amsterdam	 Meelopen	‘Run	for	Water’		 Prins van Oranje

Utrecht	 Werkbezoek	aan	GG&GD	en	twee	opvanglocaties	met		 Koningin

	 burgemeester	Wolfsen	

Arnhem	 Werkbezoek	N.V.	KEMA	 Prins van Oranje

Den	Haag	 Spreken	tijdens	conferentie	Financierings-Maatschappij	voor		 Prinses Máxima

	 Ontwikkelingslanden	FMO	t.g.v.	40-jarig	bestaan	

Den	Haag	 Bijwonen	viering	200	jaar	Staatstoezicht	op	de	Mijnen	in	de	Ridderzaal	 Koningin

Washington	 Bijwonen	Highlevel	Panel	GF4A	i.k.v.	voorzitterschap	van		 Prins van Oranje

	 United	Nations	Secretary	General’s	Advisory	Board	on	Water	and	

	 Sanitation	UNSGAB	

Den	Haag	 Deelnemen	aan	brainstormsessie	met	jongeren	over	financiële		 Prinses Máxima

	 bewustwording	

Schaarsbergen	 Werkbezoek	Koninklijke	Landmacht	 Prinses Máxima

IJsselstein	 Bijwonen	concert	t.g.v.	wijding	Grote	Kerk	700	jaar	geleden	 Prinses Margriet

Hoenderloo	 Bijwonen	viering	75-jarig	jubileum	Het	Nationale	Park	De	Hoge	Veluwe	en		 Koningin

	 Jubileum	Kröller-Müller	Museum	

Den	Haag	 Koninginnedagconcert		 Koninklijke Familie	

Utrecht	 Bijwonen	kick	off	campagne	Burendag		 Prinses Máxima

Den	Haag	 Inontvangstname	eerste	publieke	rapport	van	Commissie	Monitoring		 Prinses Máxima

	 Talent	naar	de	Top		

Den	Haag	 Inontvangstname	handreikingen	‘Financiële	Educatie’	voor	het	onderwijs	 Prinses Máxima

Amsterdam	 Bijwonen	50-jarig	bestaan	Anne	Frank	Huis	 Koningin

Voorschoten	 Bijwonen	feestelijkheden	en	inontvangstname	boek	t.g.v.	50-jarig	bestaan		 Prins van Oranje, Prinses Máxima 

	 Stichting	Duivenvoorde	

Apeldoorn	 Onthulling	monument	slachtoffers	Koninginnedag	2009	 Koninklijke Familie

Amsterdam	 Bijwonen	besloten	bijeenkomst	van	de	Anne	Frank	Stichting	 Prinses Máxima

Wemeldinge	en		 Koninginnedag	 Koninklijke Familie

Middelburg	

Brussel	 Bijwonen	50-jarig	verjaardagsfeest	Prins	Filip	van	België	 	Prins van Oranje, Prinses Máxima
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mei 

Luxemburg	 Opening	tentoonstelling	‘De	Gouden	Eeuw	opnieuw	Geladen’	 Koningin

Amsterdam	 Uitreiking	World	Press	Photo	 Prins Constantijn

Groesbeek	 Bijwonen	65e	herdenkingsplechtigheid	voor	omgekomen	geallieerde		 Koningin, Prinses Margriet,

	 strijders	op	de	Canadese	begraafplaats	 Prof.mr. Van Vollenhoven

Nunspeet	 Bezoek	aan	het	Maankamp	van	Stichting	de	Ster	 Prinses Máxima

Amsterdam	 Bijwonen	Nationale	Herdenking	en	kranslegging	op	de	Dam	  Koningin, Prins van Oranje, 

Prinses Máxima

Holten	 Bijwonen	65e	herdenkingsplechtigheid	op	de	Canadese	Begraafplaats	  Prinses Margriet,  

Prof.mr. Van Vollenhoven

Amsterdam	 Bevrijdingsdag	 Koningin

Lyon	 Toespraak	tijdens	opening	conferentie	‘Towards	a	European	Forum	for		 Prinses Laurentien

	 exchanges	of	good	practices’	

Wageningen	 Bijwonen	herdenking	capitulatie		 Prof.mr. Van Vollenhoven

Den	Haag	 Lunch	met	de	heer	S.J.	Harper,	minister-president	van	Canada	  Koningin, Prinses Margriet,  

Prof.mr. Van Vollenhoven

Den	Haag	 Ontvangst	Koningin-moeder	uit	Bhutan	 Koningin

Apeldoorn	 Bijwonen	Liberation	Festival		 Prinses Margriet, 

	 	  Prof.mr. Van Vollenhoven

Canada	 Officieel	bezoek	aan	Canada	  Prinses Margriet,  

Prof.mr. Van Vollenhoven

Den	Haag	 Bijwonen	onderdeel	conferentie	‘International	Programme	on	the	 Koningin

	 Elimination	of	Child	Labour’	

Amsterdam	 Diner	Corps	Diplomatique	  Koningin, Prins van Oranje, 

	 	 Prinses Máxima

Haarlem	 Toespraak	Hollandsche	Maatschappij	der	Wetenschappen	 Prins van Oranje

Tegelen	 Bijwonen	première	19e	editie	Passiespelen	plus	ontmoeting	tijdens		 Koningin

	 evenement	met	Mgr.	Wiertz	t.g.v.	450-jarig	bestaan	Bisdom	Roermond	

Shanghai	 Bijwonen	World	Expo	2010	  Prins van Oranje, Prinses Máxima

Amsterdam	 Bijwonen	600-jarig	bestaan	Nieuwe	Kerk	 Koningin

Zwolle	 Lancering	van	een	e-learning	module	‘Herkennen	en	doorverwijzen	voor		 Prinses Laurentien

	 baliemedewerkers’	(van	het	UWV)	

Staphorst	 Opening	activiteitenkinderboerderij	‘de	Dierenweide’	 Prinses Annette

Hondsbroeksche	 Werkbezoek	aan	project	‘Ruimte	voor	de	rivier’	 Prins van Oranje

Pleij

Den	Haag	 Bijwonen	cursus	‘Omgaan	met	geld’	voor	laaggeletterden	 Prinses Máxima

Den	Haag	 Uitreiking	Appeltjes	van	Oranje	 Koningin, Prins van Oranje, 

  Prinses Máxima

Den	Haag	 Bijwonen	Data	Working	Group	meeting	van	de	G-20	Financial	Inclusion		 Prinses Máxima

	 Experts	Group	

Amstelveen	 Bijwonen	viering	75-jarig	bestaan	Stichting	Koninklijk	Nederlands		 Koningin

	 Geleidehonden	Fonds	

Amsterdam	 Toespraak	bij	ICT	Congres	 Prins van Oranje

Den	Haag	 Bijwonen	lancering	Kinderzwerfboek	 Prinses Laurentien

Goes	 Werkbezoek	aan	een	Ruilwinkel	 Prins van Oranje

Biervliet	 Werkbezoek	aan	het	dorpshuis	in	Biervliet	 Prins van Oranje

Leeuwarden	 Opening	nieuwbouwlocatie	Noordelijke	Hogeschool	Leeuwarden	 Prinses Máxima

Amsterdam	 Inontvangstname	eerste	exemplaar	laatste	deel	encyclopedie		 Koningin

	 ‘Het	Historisch	Orgel	in	Nederland’	
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Waddinxveen	 Bijwonen	vrijwilligersfeest	 Prinses Máxima

Apeldoorn	 Gast	bij	galadiner	Friends	of	the	Countryside	op	Paleis	Het	Loo	 Prinses Margriet

Middelburg	 Bijwonen	Four	Freedom	Awards	 Koningin, Prins van Oranje

Margraten	 Bijwonen	65e	Memorial	Day	plechtigheid	op	de	Nederlands-Amerikaanse		 Koningin

	 militaire	begraafplaats	

Washington		 Bezoeken	Washington	i.k.v.	microfinanciering		 Prinses Máxima

juni 
	 	

Noorwegen	 Staatsbezoek	Noorwegen	 Koningin

Den	Haag	 Toespraak	tijdens	evenement	‘Growing	SMEs,	it’s	Time	to	Invest’	 Prinses Máxima

Korea	 Bijwonen	Conferentie	Microfinanciering	 Prinses Máxima

Hilversum	 Inontvangstname	Majoor	Bosshardtprijs	2010	 	Prinses Laurentien,  

Prins Constantijn

Den	Haag	 Bijwonen	Beraad	Operationele	Commandanten	van	de		 Prins van Oranje

	 Commandant	der	Strijdkrachten	

Noordwijkerhout	 Toespraak	tijdens	‘ChildFinance	Experts’	Meeting	van	Aflatoun	 Prinses Máxima

Rijssen	 Bijwonen	officiële	opening	nieuwe	hoofdkantoor	Reggefiber		 Prins van Oranje	

Hilversum		 Werkbezoek	aan	BNN	i.k.v.	financiële	educatie	van	jongeren	 Prinses Máxima

Apeldoorn	 Opening	van	het	WereldNatuurhuis	bij	Stichting	Apenheul	 Prinses Máxima

Hoek	van	 Verrichten	doopplechtigheid	‘Stena	Hollandica’	 	Prinses Margriet, 

Holland  Prof.mr. Van Vollenhoven

Utrecht	 Opening	nieuwe	Universiteitskliniek	gezelschapsdieren	 Koningin

Amsterdam	 Uitreiking	Zilveren	Anjers	 Koningin

Delft	 Bijwonen	Waterdiner	‘Delft	Blue	Technology’	 Prins van Oranje

Den	Haag	 Bijwonen	jaarlijkse	beursuitreiking	United	World	College	 Prins van Oranje

Leeuwarden,	 Werkbezoek	aan	Koninklijke	Luchtmacht	 Prinses Máxima

Nieuw	Milligen	

Noordwijk	 Bijwonen	GLOBE	leerlingenconferentie		 Prins van Oranje

Exloo	 Officiële	opening	van	LOFAR	 Koningin

Amsterdam	 Openen	tweede	editie	van	Het	Concertgebouw	Open	 Prinses Máxima

Leiden	 Inontvangstname	fotoboek	‘Birdpix,	vogels	en	hun	leefgebied’		 Prof.mr. Van Vollenhoven

Amsterdam	 Bijwonen	wereldpremière	opera	‘Pygmalion’	 Koningin, Prinses Máxima

Breda	 Bezoeken	project	‘Move’	van	het	Rode	Kruis	 Prinses Annette

Amsterdam	 Bijwonen	Paleissymposium	‘Journalistiek	en	democratie’		 	Koningin, Prins van Oranje, 

Prinses Máxima

Johannesburg	 Bijwonen	WK	voetbalwedstrijd	Nederland-Denemarken	 Prins van Oranje

Den	Haag	 Opening	van	beeldententoonstelling	Den	Haag	Sculptuur	2010	 Koningin

Duivendrecht	 Bijwonen	diploma-uitreiking	aan	leerlingen	van	het	Leerorkest	 Prinses Máxima

Zweden	 Huwelijk	Prinses	Victoria	van	Zweden	 Koninklijke Familie

Deventer	 Gesprek	met	ouders	en	kinderen	over	financiële	educatie	 Prinses Máxima

Den	Haag	 Ontvangst	Voorzitter	Europese	Raad	van	Regeringsleiders,		 Koningin

	 de	heer	Van	Rompuy	

Leerdam	 (Her)opening	Nationaal	Glasmuseum	 Koningin

Den	Haag	 Bijwonen	congres	‘The	Netherlands	of	2040’	  Prins van Oranje, Prinses Máxima

jaaroverzicht koninklijk huis 2010



153

jaaroverzicht koninklijk huis 2010

Leidschenveen	 Officiële	opening	nieuw	Junior	School	campus	van	Britisch	School	of		 Prinses Máxima

	 the	Netherlands	

Den	Haag	 Audiëntie	Voorzitter	Duitse	Bondraad,	dhr.	J.	Böhrnsen	 Koningin

Amsterdam	 Toespraak	tijdens	Financial	Action	Task	Force	bijeenkomst	 Prinses Máxima

Den	Haag	 Uitblinkerlunch	 Prins van Oranje, Prinses Máxima

Den	Haag	 Uitreiking	Koning	Willem	I	Prijs	2010	 Prins van Oranje

Den	Haag	 Veteranendag	 Prins van Oranje

Singapore	 Bijwonen	14e	vergadering	van	de	UNSGAB	 Prins van Oranje

Liberia	 Gesprekken	voeren	en	veldbezoeken	afleggen	i.k.v.	VN-functie	 Prinses Máxima

Den	Haag	 Bijwonen	viering	10-jarig	bestaan	Earth	Charter	 Koningin

Amsterdam	 Opening	Zomertentoonstelling	2010	 Prinses Margriet

	Den	Haag	 Bijwonen	herdenking	slachtoffers	vliegramp	Tripoli	  Koningin,  

Prof.mr. Van Vollenhoven

juli 
	 	

Den	Haag	 Opening	Louwman	Museum		 Koningin

Rotterdam	 Opening	tentoonstelling	‘Prinses	Margriet	en	de	Nederlandse	Koopvaardij’	 Prinses Margriet

Venetië	 Doop	nieuwe	schip	Holland	America	Lijn	 Prinses Máxima

Wassenaar	 Zomerfotosessie	 Prins van Oranje en gezin

Leeuwarden	 Bijwonen	openingszitting	internationaal	wetenschappelijk		 Koningin

	 congres	Euralex	2010	

Zuid-Afrika		 Bijwonen	wedstrijden	Nederlands	elftal	WK	Voetbal		 	Prins van Oranje, Prinses	Máxima

Den	Haag	 Ontvangst	Nederlands	voetbaleftal	t.g.v.	het	deelnemen	aan	finale	WK	 Koningin	 	

Salzburg	 Namens	het	ECF	aanwezig	bij	uitreiking	Kleinstaatenpreis	 Prinses Laurentien

augustus 
	 	

Sneek	 Bijwonen	hardzeildag	met	Groene	Draeck	i.k.v.	75e	Sneekweek	 Koningin

Singapore	 Bijwonen	Youth	Olympic	Games	 Prins van Oranje

Den	Haag	 Herdenkingsplechtigheid	Japanse	capitulatie	augustus	1945	 Koningin

Kerkrade	 Bezoek	aan	Rolduc	en	Hertog	Limburg	Pad	 Prins van Oranje

Amsterdam	 SAIL	2010	  Koningin, Prins van Oranje, 

Prinses Máxima en kinderen

Amsterdam	 Bijwonen	concert	European	Union	Youth	Orchestra	 Koningin

Ermelo	 Werkbezoek	aan	het	400	Geneeskundig	Bataljon	 Prins van Oranje

Den	Haag		 Deelnemen	aan	de	Signing	Ceremony	 Prinses Máxima

Griekenland	 Bijwonen	huwelijk	Prins	Nikolaos	van	Griekenland	  Prins van Oranje,  

Prinses Máxima

Amsterdam	 Openen	Holland	Boulevard	Airport	Library		 Prinses Laurentien	

Gouda	 Werkbezoek	i.k.v.	Oranje	Fonds	aan	Stichting	Shoot	 Prins van Oranje

Amsterdam	 Bijwonen	afsluitend	diner	van	‘International	Congress	of	Historical		 Prins van Oranje

	 Sciences	2010’	

Amsterdam	 Bijwonen	inwijding	nieuwe	synagoge	Liberaal	Joodse	Gemeente		 Prins van Oranje

Arnhem	 Bijwonen	huldiging	Nederlandse	ploeg	Youth	Olympic	Games	 Prins van Oranje

Boskoop	 Opening	gerestaureerde	Floragebouw	 Koningin

Arnhem	en	 Werkbezoek	i.k.v.	Oranje	Fonds	aan	Stichting	Beleven	en		 Prins van Oranje

Zutphen	 Stichting	Het	Dagelijks	Bestaan		

Parma	 Bijwonen	bijzetting	Prins	Carlos	 Koninklijke Familie 



154

september 

Den	Haag	 Heropening	Museum	de	Gevangenpoort	en	Galerij	Prins	Willem	V	 Prins van Oranje

Soesterberg	 Werkbezoek	aan	Brigade	Speciale	Beveiligingsopdrachten		 Prins van Oranje

	 Koninklijke	Marechaussee	

Cruquius		 Opening	nieuwe	gebouwen	Stichting	Epilepsie	Instellingen	Nederland	 Koningin

Rotterdam	 Bijwonen	openingsconcert	15e	lustrumeditie	Rotterdam	Philharmonic		 Koningin

	 Gergiev	Festival	

Utrecht	 Bijwonen	symposium	‘Kinderen	en	Diabetes’	 Prinses Margriet

Breda	 Bijwonen	gedeelte	van	Breda	Hippique	 	Koningin

Apeldoorn	 Opening	hoofdvestiging	Politieacademie	 Koningin

Den	Haag		 Openingsceremonie	15e	Annual	Conference	International	Association		 Prins van Oranje

	 of	Prosecutors	(IAP)	

Londen	 Toespraak	tijdens	Microfinance	Conferentie		 Prinses Máxima

Amsterdam	 Toespraak	tijdens	Beurstrommeldag	 Prins van Oranje

Den	Haag	 Toespraak	(via	video-verbinding)	G20	Financial	Inclusion	Expert	Group		 Prinses Máxima

	 bijeenkomst

Den	Haag	 Werkbezoek	aan	TNO	 Prins van Oranje

Amsterdam	 Bijwonen	bijeenkomst	van	het	KIT	‘Geen	donaties,	maar	participaties’	 Prinses Máxima

Doetinchem	 Opening	verrichten	nieuwbouw	schouwburg	Amphion	 Koningin

Den	Bosch	 Toespraak	t.g.v.	Wereldalfabetiseringsdag	 Prinses Laurentien

Den	Haag	 Ontvangst	delegatieleiders	Slot-Ronde	Tafel	Conferentie		 Koningin

Den	Oever	en	 Adviescommissie	Water	 Prins van Oranje

Makkum	

Den	Haag	 Verrichten	startactiviteit	voor	de	schoenendoosactie	‘Schoenmaatjes’		 Prinses Máxima

Den	Haag	 Toespraak	(via	video-verbinding)	eerste	jaarvergadering	van	Global	Policy		 Prinses Máxima

	 Forum	van	de	Alliance	for	Financial	Inclusion

Elburg	 Opening	gerestaureerde	Botterwerf	 Prinses Margriet

Rotterdam	 Evenement	‘Lees	Nu’:	startschot	Nationaal	Voorleesrecord	en		 Prinses Laurentien	

	 bekendmaking	winnaar	de	‘Favoriete	boek’-wedstrijd	

Rotterdam	 Opening	permanente	expositie	‘Een	kerk	vol	verhalen’	 Prins van Oranje

Wassenaar	 Videoboodschap	t.b.v.	congres	International	Water	Association	 Prins van Oranje

Tiel	 Bijwonen	50e	Fruitcorso	  Prins van Oranje, Prinses Máxima 

en kinderen

Japan	 Bijwonen	Asahi	Shimbun	Congres	 Prins van Oranje	

Amsterdam	 Opening	‘Week	van	het	geld’	 Prinses Máxima

Amsterdam	 Bijwonen	viering	20-jarig	bestaan	De	Rode	Hoed	en	heropening	na		 Koningin

	 gedeeltelijke	renovatie		

Utrecht	 Opening	verrichten	‘Vorstelijk	Complex’,	ZIMIHC	huis	voor	amateurkunst	 Prinses Máxima

Doorn	 Werkbezoek	aan	Militair	Revalidatie	Centrum	 Koningin

Amersfoort	 Werkbezoek	Oranje	Fonds	‘Maatschappelijke	inzet	bij	het		 Prinses Máxima

	 Voortgezet	Onderwijs’	

Amsterdam	 Inontvangstname	1e	exemplaar	catalogus	van	Erfgoed	van	de	Oorlog		 Prins van Oranje

	 tijdens	de	opening	van	de	slotconferentie	 	

Arnhem	 Bijwonen	afscheidsvergadering	als	lid	Raad	van	Toezicht	Museum		 Prins van Oranje

	 Kröller	Müller	  

Amsterdam		 Opening	afscheidstentoonstelling	fotograaf	Vincent	Mentzel	 Prins Constantijn

Den	Haag	 Prinsjesdag	 Leden Koninklijk Huis

New	York	 Bezoeken	Algemene	Vergadering	Verenigde	Naties	en	 Prins van Oranje, Prinses Máxima

	 Millennium	Development	Goals-Top	
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Amsterdam	 Lunch	met	Liu	Qi,	lid	van	het	Chinese	Politbureau	en	Partijvoorzitter	Beijing	 Prins van Oranje

Amsterdam	 Uitreiking	Heinekenprijzen	2010	 Prins van Oranje	

Doetinchem	 Bijwonen	Dag	Herdenken	Geweldslachtoffers	 Koningin

Leusden	 Bijwonen	Burendag	Oranje	Fonds	  Prins van Oranje, Prinses Máxima

Utrecht	 Afsluiting	Oranje	Fonds	Groeiprogramma		  Prins van Oranje, Prinses Máxima

Den	Haag	 Toespraak	houden	via	videoconferentie	naar	Bali	(AFI)	 Prinses Máxima

Amsterdam	 Openen	nieuwe	Alzheimercentrum	 Koningin

Hilversum	 Werkbezoek	aan	NOS	en	RTL	  Prins van Oranje, Prinses Máxima

Schoonebeek	 Opening	van	Ultrapuurwaterfabriek	NieuWater	B.V.	 Prins van Oranje

Amsterdam	 Bijwonen	opening	nieuwe	gebouw	Stichting	MaDI	en	conferentie		 Prinses Máxima

	 ‘Mijn	Geld,	Nu	en	Later’	

Den	Haag	 Werkbezoek	met	burgemeester	Van	Aartsen		 Koningin

Rotterdam	 Toespraak	tijdens	conferentie	‘Deltas	in	Times	of	Climate	Change’	 Prins van Oranje

Utrecht	 Bijwonen	landelijke	bijeenkomst	Stichting	Microfinanciering	&		 Prinses Máxima

	 Ondernemerschap	Nederland	

Scheveningen	 Bijwonen	gedeelte	van	het	Nationaal	Food	Congres	 Prinses Máxima

	 	

oktober  

Den	Bosch	 Bijwonen	uitreiking	Herinneringsmedaille	Vredesoperaties	 Koningin

Amersfoort	 Opening	jeugdoperahuis	‘Xynix	Opera’	 Prinses Máxima

Rotterdam	 Bijwonen	prijsuitreiking	Edison	Stichting	t.g.v.	50-jarig	bestaan	 Prinses Máxima

Den	Haag	 Aanbieden	lunch	aan	Prinses	Maha	Chakri	Sirindhorn	van	Thailand	 Koningin, Prinses Máxima

Groningen	 Officiële	opening	van	de	conferentie	MicroTAS	2010	 Prins van Oranje

Rotterdam	 Bijwonen	openingsceremonie	congres	‘Older	persons	the	future	of	care’	 Prinses Margriet

Den	Haag	 Bijwonen	15th	International	Metropolis	Conference	2010		 Koningin	

Rijswijk	en		 Werkbezoek	Kansspelorganisaties	 Prins van Oranje

Amsterdam	 	

Wassenaar	 Aanbieden	diner	aan	Prinses	Maha	Chakri	Sirindhorn	van	Thailand	  Prins van Oranje, Prinses Máxima

Amsterdam	 Uitreiking	Erasmusprijs,	aansluitend	concert	 	Koningin, Prins van Oranje, 	

Prinses Máxima

Schiphol	 Uitzwaaien	laatste	Rode	Kruis/Martinair-reis	 Prinses Margriet

Amsterdam	 Uitreiking	Koninklijke	Prijs	voor	Vrije	Schilderkunst	2010	 Koningin

Curaçao	 Bijwonen	feestelijkheden	hervorming	Nederlandse	Antillen	  Prins van Oranje, Prinses Máxima

Amsterdam	 Viering	65-jarig	bestaan	Handicap	+	studie	 Prinses Laurentien

Amsterdam	 Officiële	opening	educatieve	informatiecentrum	bij	monument	voor	NAP	 Prins van Oranje

Amsterdam	 Bijwonen	diner	Skipper	of	the	Flying	Dutchmen	 Prins van Oranje

Den	Haag	 Beëdiging	kabinet-Rutte-Verhagen	 Koningin

Amsterdam	 Toespraak	i.k.v.	OS	2028	tijdens	jaarlijks	Schipholdiner	 Prins van Oranje

Voorburg	 Toespraak	over	microfinanciering	t.g.v.	de	Christiaan	Huygens		 Prinses Máxima

	 Wetenschapsprijs	

Den	Haag	 Bijwonen	culturele	avond	over	de	Aymara	en	Quechua	indianen	 Prinses Máxima

Utrecht	 Opening	tentoonstelling	‘Keizerlijke	speelklokken	uit	de	Verboden	Stad’	 Prinses Máxima

Den	Haag	 Bezoek,	in	aanwezigheid	van	minister	van	Justitie,	aan	tentoonstelling		 Koningin	

	 ‘The	Journey’	(georganiseerd	door	Bureau	Nationaal	Rapporteur	

	 mensenhandel)	

Leiden	 Opening	tentoonstelling	‘Maori	Mana;	de	kracht	van	Nieuw	Zeeland’s		 Prof.mr. Van Vollenhoven	 	

	 eerste	inwoners’	

Washington	 Bijwonen	bijeenkomsten	van	conferentie	FinNET	2010	 Prinses Máxima
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Amsterdam	 Bijwonen	presentatie	‘Het	Sweelinck	Monument’	en	inontvangstname	 Koningin	

	 CD	met	Sweelincks	complete	vocale	werk	

Frankfurt	 Bijwonen	openingsavond	Culturele	Dagen	van	de	Europese	Centrale	Bank	 Prinses Margriet

Rotterdam	 Ingebruikname	nieuwe	verkeerscentrale	  Prinses Margriet,  

Prof.mr. Van Vollenhoven

Den	Haag	 Ontvangst	Ridders	van	de	Militaire	Willems-orde	t.g.v.	het	195-jarig		 Koningin, Prins van Oranje,

	 bestaan	van	MWO	 Prinses Máxima

Washington	en		 Bijwonen	bijeenkomst	‘Inclusive	Finance’	 Prinses Máxima

New	York	 	

Brussel	 Bezoeken	Europese	Commissie	en	bijwonen	opening	nieuwe	onderkomen		 Koningin

	 van	de	Permanente	Vertegenwoordiging	en	de	Nederlandse	Ambassade	

Den	Haag	 Aanbieden	diner	Raad	van	State	  Koningin, Prins van Oranje, 

  Prinses Máxima

Den	Haag	 Bijwonen	65-jarig	bestaan	Centraal	Planbureau	 Koningin

Utrecht	 Ceremoniële	eerste	slag	munt	met	thema	‘Nederland	en	Water(werken)’		 Prins van Oranje

Noordwijk	 Viering	50-jarig	bestaan	Zweedse	Kamer	van	Koophandel.		 Prins van Oranje

Den	Bosch	 Opening	nieuwe	hospice	en	aansluitend	bijwonen	diner	Illustre	Lieve		 Prins van Oranje

	 Vrouwe	Broederschap	

Katwijk	 Bijwonen	wereldpremiere	‘Soldaat	van	Oranje	–	de	Musicial’		 	Koningin

Urk	 Bijwonen	jubileumconcert	t.g.v.	100	jarig	bestaan	Urker	Mannenkoor		 Prof.mr. Van Vollenhoven	

	 ‘Hallelujah’	

Den	Haag	 Toespraak	tijdens	officiële	opening	internationale	conferentie	over	 Prins van Oranje, Prinses Máxima

	 landbouw,	voedselzekerheid	en	klimaatverandering	

Rotterdam	 Bijwonen	toestelfinales	WK	Turnen	 	Prins van Oranje, Prinses Máxima 

november  
	

Den	Haag	 Bijwonen	‘Conference	on	the	future	of	banking’	 Prinses Máxima

Den	Haag	 Ontmoeting	leden	Eerste	Kamer	  Koningin, Prins van Oranje,

  Prinses Máxima

Hoogerheide	 Werkbezoek	aan	Logistiek	Centrum	Woensdrecht	 Prins van Oranje

Enschede	 Werkbezoek	Oranjefonds	aan	het	Bonhoeffer	College	 Prinses Máxima

Den	Haag	 Uitblinkerlunch	  Prins van Oranje, Prinses Máxima

Nijmegen	 Opening	van	‘Historische	Belevenis	Netwerk’		  Prinses Margriet,  

Prof.mr. Van Vollenhoven

Scheveningen	 Verrichten	opening	eerste	Nationale	Deltacongres	 Prins van Oranje

Den	Haag	 Bijwonen	Platformbijeenkomst	Centiq	 Prinses Máxima

Den	Haag	 Bijwonen	symposium	‘De	waarde	van	innovatie	voor	de	gezondheidszorg’		 Prinses Margriet

	 t.g.v.	121/2	jarig	jubileum	verenging	BioFarmind	

Overijssel	 Werkbezoek	aan	Twente	 Prins van Oranje

Brussel	 Bijwonen	huwelijk	Prins	Carlos	en	Prinses	Annemarie	 Koninklijke Familie

Rotterdam	 Bijwonen	opening	nieuwbouw	Theater	Lantaren/Venster	 Koningin

Den	Haag	 Bijwonen	opening	Jaarlijkse	Landelijke	Startersdag,	Kamer	van	Koophandel	 Prinses Máxima

Amsterdam	 Bijwonen	bijzondere	synagogedienst	t.g.v.	375-jarig	bestaan	Joodse		 Koningin

	 Gemeente	Amsterdam	

Amsterdam	 Openen	Ronald	McDonald	Centre	 Prinses Marilène

Vlissingen	 Opening	nieuwe	Scaldiahaven	 Koningin

Den	Haag	 Bijwonen	Defensie	Materieel	Organisatie	raad	 Prins van Oranje

Hardenberg	 Werkbezoek	i.k.v.	microfinanciering		 Prinses Máxima
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Boxmeer	 Bijwonen	ingebruikname	productie	uitbreiding	diervaccins	door	Intervet	 Prinses Máxima

Groningen	 Bijwonen	Prins	Claus	concert	2010	 Koningin

Bergen	op	Zoom	 Bijwonen	officiële	opening	reconstructie	zuidelijk	deel	Westbrabantse		 Prof.mr. Van Vollenhoven

	 Waterlinie	

Den	Haag		 Toespraak	Internationale	conferentie	Landbouw,	Voedselzekerheid	en		 Prinses Máxima

	 Klimaatverandering

Amsterdam		 Bijwonen	Paleissymposium	over	geopolitiek		 	Koningin, Prins van Oranje, 

Prinses Máxima

Amsterdam	 Werkconferentie	‘De	Kracht	van	Sport’	i.k.v.	Oranje	Fonds	 Prins van Oranje

Scheveningen	 Bijwonen	Sinterklaasintocht	 Prins van Oranje en gezin

Seattle	 Toespraak	tijdens	Global	Savings	Forum	 Prinses Máxima

Maastricht	 Deelnemen	bijeenkomst	Global	Health	Advisory	Board		 Prinses Margriet

Rotterdam	 Bezoek	aan	Maasvlakte	II	 Koningin

Rotterdam	 Bijwonen	opera	‘Ca	Ira.	There	is	Hope’.		 Koningin

Den	Haag	 Audiëntie	en	aanbieden	lunch	aan	mevrouw	Merkel,	Bondskanselier	 Koningin, Prins van Oranje,

	 Bondsrepubliek	Duitsland	 Prinses Máxima

Wassenaar	 Toespraak	tijdens	Interservice	diner	 Prinses Máxima

Den	Haag	 Inontvangstname	eerste	exemplaar	boek	‘Kroondomein	Het	Loo’	 Koningin, Prins van Oranje

Utrecht	 Openen	Margriet	Winterfair	 Prinses Margriet

Egypte	 Werkbezoek	in	kader	van	VN-functie	 Prinses Máxima

Rotterdam	 Werkbezoek	Rotterdam	met	burgemeester	Aboutaleb	 Koningin

Amsterdam	 Opening	nieuwe	huisvesting	Faculteit	der	Natuurwetenschappen,		 Koningin

	 Wiskunde	en	Informatica	

Leiden	 Bijwonen	gedeelte	afscheidsbijeenkomst	Pensioen-	en	Uitkeringsraad	 Prinses Margriet

Den	Haag	 Bijwonen	jubileumcongres	‘60	jaar	SER:	veerkracht	en	vertrouwen’	 Koningin

Rotterdam	 Bezoek	aan	de	Voedselbank	 Prins van Oranje

Hilversum	 Werkbezoek	aan	NOS	 Prins van Oranje

Seoul	 Bijwonen	UNSGAB	15	 Prins van Oranje

Leidschendam-	 Opening	tentoonstelling	‘Prinses	Marianne,	een	leven	van	liefde	en	kunst’	 Prinses Margriet	

Voorburg		 	

Amsterdam	 Opening	nieuwe	DeLaMar	Theater	 Koningin

Amsterdam	 Uitreiking	Prins	Bernhard	Cultuurfonds	Prijs	 Prinses Máxima

Nijkerk	 Bijwonen	Beste	Maatjes	Slotbijeenkomst	Oranje	Fonds	 Prinses Máxima

december  
	 	

Den	Haag	 Bijwonen	werkconferentie	Oranje	Fonds	over	maatschappelijke	inzet		 Prinses Máxima

	 rond	middelbare	scholen	

Den	Haag	 Ontvangst	Gouverneur	van	Curaçao	 Koningin

Den	Haag	 Aanbieden	afscheidsdiner	oud-ministers	en	-staatsecretarissen		 Koningin, Prinses Máxima

	 van	kabinet-Balkenende	IV		

Rotterdam	 Werkbezoek	i.k.v.	microfinanciering		 Prinses Máxima

Rotterdam	 Bijwonen	deel	van	symposium	‘Revalidatie	en	Arbeid’	ter	afsluiting		 Prinses Margriet

	 van	50e	jubileum	jaar	Revalidatiefonds	

Amsterdam	 Bijwonen	jubileumbijeenkomst	Buitenlandse	Persvereniging	  Prins van Oranje, Prinses Máxima

Brummen	 Onthulling	muurschild	‘Relais	&	Chateaux’	van	Kasteel	Engelenburg	 Prof.mr. Van Vollenhoven

Amersfoort	 Officiële	opening	van	25e	Resto	VanHarte	 Prinses Máxima

Den	Haag	 Opening	Humanity	House	 Prinses Margriet

Dordrecht	 Werkbezoek	i.k.v.	microfinanciering		 Prinses Máxima
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jaaroverzicht koninklijk huis 2010

Rotterdam	 Bijwonen	25-jarig	bestaan	Jeugdtheater	Hofplein	  Prins van Oranje, Prinses Máxima

Alphen	aan	 Aanwezig	bij	de	officiële	start	van	het	30-jarig	jubileum	van	de		 Prinses Máxima

den	Rijn	 Stichting	MS	Research	

Den	Haag	 Bijwonen	uitreiking	Hartstichting	Wetenschapsprijs		 Prins van Oranje

Wassenaar	 Ontvangst	G20	SME	Finance	Challenge	prijswinnaars	 Prinses Máxima

Amsterdam	 Uitreiking	Prins	Claus	Prijs	2010	 	Koninklijke Familie

Eindhoven	 Afsluiten	Glazen	Huis	Serious	Request		 Prinses Margriet	

Argentinië	 Fotomoment	in	Argentinië	  Prins van Oranje, Prinses Máxima 

en kinderen

Den	Haag	 Kersttoespraak	2010	  Koningin
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Colofon

Redactie		 	Dienst	van	het	Koninklijk	Huis,	Kabinet	der	Koningin	en	Rijksvoorlichtingsdienst
	

Vormgeving	 KRUIT	communication-design,	Den	Haag

Druk		 OBT	bv,	Den	Haag
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